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ALGEMEENE BEGRIPPEN.
1. SPELLING noemt men de wijze, waarop wij woorden en zinnen schriftelijk
aanduiden.
2.

KLINKERS EN MEDEKLINKERS. De teekens die wij gebruiken om te
schrijven, noemt men letters. Deze worden verdeeld in klinkers en mede
-kliners.
De klinkers zijn: a, e, i, o, u.
De medeklinkers zijn: b, c, d, f, g, h, j, k, 1, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.
Een enkele klank wordt soms door twee klinkerteekens aangeduid.
* boek, deur, hier
* daar, boom, veel, duur (= verdubbeling).
Een doffe klinker is een klinker, die dof, d.i. niet helder, wordt uitgesproken.
* komen, begaan, avond, gelukkig.

3. TWEEKLAD KEN. Door tweeklanken verstaat men twee klinkers, die tot
een ondeelbaren klank zijn samengesmolten.
De tweeklanken zijn: ei (ij), au (ou), ui, ai, aai, ooi, oei, eeu, jeu.
4. ZACHTE EN SCHERPE MEDEKLINKERS. Medeklinkers als b, g, d,
z, v, ... noemt men zachte of stemhebbende medeklinkers.
De medeklinkers t, k, 1, s, ch, p (de medeklinkers in 'T KOFSCHIP) noemt men
scherpe of stemlooze medeklinkers.
5. LETTERGREPEN. Lettergrepen zijn woorden of deelen van woorden, die
ineens kunnen worden uitgesproken.
Een open lettergreep gaat uit op een klinker.
* moe, o-pen, boo-men, groei-en, ge-ven.
Een gesloten lettergreep gaat uit op een medeklinker.
* waar, heb -ben, ver-gel-den.
HOE WORDEN DE WOORDEN IN LETTERGREPEN
RGREPEN GESPLITST ?
1. Een enkele medeklinker die tusschen twee klinkers staat, behoort tot
de volgendelettergreep (ook cx). a e , moe der, water, la chen.
2. Twee medeklinkers worden gescheiden.
* hel-der, kaar-ten, wor-tel.
3. Zijn er meer dan twee medeklinkers samen, dan voegt men bij de volgende
lettergreep al de letters, die men samen kan uitspreken.
* vor-sten, ven-ster.

OPMERKINGEN:
a. De leden van een samenstelling en de voorvoegsels blijven, op zichzelf.
* fijn-oor, daar-en-tegen, recht-uit, be-drijf.
Ook de achtervoegsels -aard, -heid, - schap, -dom, -ster, -baar, -lijk,
-zaam, -loos, -achtig, -haftig blijven op zichzelf. De andere nemen
den slotmedeklinker van het grondwoord bij zich.
* konin-gin, ma -tig.
b. Op vreemde woorden en eigennamen zijn die regels niet altijd toepasselijk ; 't is vooral de uitspraak, die hier moet beslissen.
* A-fri-ka, Ha- tri-val, pa-troon, a-bri-koos, E- gyp -te, A-bra-ham.
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MEDEKLINKERS.
I. DE E INDMEDE KL IN KER.
1. Aan het einde van een woord staat de medeklinker, die gehoord wordt, als
men het woord verlengt.
pot - potten
* kind - kinderen
vervoegd - vervoegde
god - goden
* bont - bonte
gemaakt - gemaakte.
2. Als het woord niet kan worden verlengd, dan gaat het uit op een scherpen
medeklinker (zie blz. 2 § 4).
* op, toch, wat, met, geweest, kruit, noch (maar ook nog).
OPM. Men schrijft nooit v of z aan 't einde van een woord, maar altijd f of s.
neuzen - de neus
* lezen - ik lees
wolven - de wol f.
* schrijven - ik schrij f
II. DE MEDEKLINKER IN 'T MIDDEN VAN EEN WOORD.
1. Op een korten klinker volgt een dubbele medeklinker, als dit noodig is
om dien klinker kort te doen blijven.
* kat - katten; pen - pennen ; geluk - gelukkig.
OPM. In de klankverbinding sch wordt alleen de s verdubbeld.
* flesch - flesschen ; ik wasch - wij wasschen.
2. De medeklinker wordt niet verdubbeld:
a. na een langen klinker en na de ie-, oe-, eu- en u(u)-klanken.
* taal - talen, mier-en, boek-en, beuk-en, duw-en.
b. na een doffen klinker.
* vader-en, monnik-en, kievit-en.
c. na een tweeklank.
* Pruis-en, zeis-en, saus-en.
d. in zekere vreemde woorden zooals pensionaat, missionaris, personage,
actionaris, e. a.
OPM. Deze regels zijn niet toepasselijk op de samengestelde woorden, de
voorvoegsels en de achtervoegsels -aard en -achtig.
Ook niet bij het vormen van den onvoltooid verleden tijd van zwakke
werkwoorden, waarvan de stam uitgaat op -d of -t (zie blz. 37 § II).
III. S of SCH. De s-klank wordt soms door s en soms door sch weergegeven.
1. In werkwoorden schrijft men gewoonlijk sch.
* blusschen, brieschen, ruischen, druischen, wasschen (met water), enz.
Nochtans schrijft men s in :
* bruisen, torsen, plassen, wassen (= met was bestrijken, grooter
worden).
2. Bij woorden op een s-klank, die als bijwoord en als bijvoeglijk naamwoord kunnen worden gebruikt, wordt het bijwoord met -s, het bijvoeglijk naamwoord met -sch geschreven.
* Ons dagelijksch brood. Dit blad verschijnt dagelijks.
UITZ. Altijd -s in : bits, flets, dras, dwaas, dwars, kras, laks, los, paars,
ros, spits, wis.
Altijd -sch in : barsch, boersch, forsch, frisch, helsch, hemelsch,
hoofsch, hupsch, malsch, valsch, versch, ...
3. Eenige homoniemen:
asch, overblijfsel,
as, van wiel.
bosch, met boomen.
bos, bundel.
mosch, musch.
mos, plant.
rusch, bies.
Rus, inwoner van Rusland.
struisch, sterk.
struis, vogel.
1

tasch, zak.

tas, kop, stapel.

wasch, het wasschen. was, van bijen, groei.
wisch, twijg.
wis, verkorting van gewis (zeker).

-
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SPEL
KLINKERS.
I. KORTE KLINKERS.
De korte klinkers worden door een enkel letterteeken voorgesteld.
* dan, men, blik, bok, put, pot-ten, geluk-kig.

II. LANGE KLINKERS.
A. LANGE Aen U.
In gesloten lettergrepen worden lange a en u door twee letterteekens en
in open lettergrepen door een enkele letter voorgesteld.
* laat, zaak, maar, schuur, gebuur, uur, miuir, ik laad -de (zie
blz. 37, II).
* la-ten, za-ken, schu-ren, u-ren, mu-ren.
OPM.

'Vóór w wordt u nooit verdubbeld.
* sluw, ruw, uw.

B. LANGE 0 en E.
1. In gesloten lettergrepen worden lange o en e door twee letterteekens voorgesteld.
* boot, boom, leed, been, geen, ik smeed -de (zie blz. 37, II).
In open lettergrepen worden ze nu eens door een enkele, dan weer
door een dubbele letter aangeduid.
2. Men schrijft oo en ee :
a. in samengetrokken lettergrepen.
* preeken (= prediken), leeren (= lederen), leeg (= ledig).
b. op 't einde van eenlettergrepige woorden, ook wanneer deze in
samenstellingen voorkomen.
* zee, vee, wee, stroo, zoo, zeevaardig, ve stapel, meekrap.
Nochtans : lie! ho! do, re.
c. in de uitgangen -eele(n), -eeren, -eering, -eezen, -eesche(n),
-boze, -genooten (= gezellen).
* tooneelen, redeneeren, redeneering, Chineezen, Chineesche,
* toonlooze, landgenooten.
d. in woorden verwant met Duitsche, waarin AU, AU, Al of EI voorkomen.
* gelooven (glauben), boomen (Báume), weezen (Walsen),
deelen (teilen).
3. Men schrijft o en e:
a. In sterke werkwoorden en hun afleidingen.
* lezen, vlogen, gesproken, lezer, spreker, bode (bieden).
UITZ. heeten, loopen, stooten, koopen.
b. als e afwisselt met korte e, a, aa, i; en o met korte o of eu.
* even (effen), steden (stad), edel (adel), smeden (smid),
beloven (belofte), molen (meulen).
c. in den uitgang -heden (meervoud van -HEID).
* schoonheden, waarheden.
4. Eenige homoniemen:
beren: landroofdieren.

delen: planken, vloeren.
gene : gindsche.
helen: verbergen.
keren: vegen.
leken: afdruppelen.
lenen: leunen.

beeren : ongelubde mannetjesvarkens.

deelen: gedeelten, verdeelen.
geene : niet eene.
heelen : genezen.
koeren : een omdraaiende beweging
doen ; mv. van keer (= maal).
leeken : niet-geestelijken.
leenen : te leen geven.

3' LING.
rede: verstand, redevoering
slepen : voortgetrokken worden.
stenen: zuchten, klagen.
veren: overzetpiaatsen.
verweren: verdedigen.
weken: mv. van week, o.v.t.
van wijken.
wezen, zijn (ww.), schepsel,
aangezicht.
genoten: o.v.t. van genieten.
hopen: verwachten.
horen: hoorn.
kloven: mv. van kloof, o.v.t.
van kluiven.
kolen: brandstof.
koper: metaal.
kozen: o.v.t. van kiezen.
poten: planten.
roven: korsten op een wonde.
schoten: mv. van schot, o.v.t.
van schieten.
schoven: o.v.t. van schuiven.
slopen: o.v.t. van sluipen.
sloten: mv. van slot, o.v.t.
van sluiten.
tonen: klanken.
tronen: mv. van troon.
zogen: o.v.t. van zuigen.

reede: ankerplaats.
sleepen: voorttrekken.
steenen: van steen.

veeren: vederen.

verweeren: door den invloed van
het weer zich vervormen.
weeken: te week stellen.
weezen: ouderlooze kinderen.
genooten: gezellen.
hoopen: op een hoop zetten, mv.
van hoop.
hooren: klanken waarnemen.
klooven: splijten.

kooien: groenten.

kooper: iemand die koopt.
koozen: liefkoozen.
pooten: licliaamsdeelen.
rooyen: stelen.
schooten: mv. van schoot (deel
van het lichaam).
schooven: mv. van schoof.
sioopen: afbreken, mv. van
sloop (kussenovertrek).
slooten: grachten.
toonen: laten zien.
troonen: lokken, verleiden.
zoogen: laten zuigen.

C. DE 1E -KLANK wordt doorgaans door ie voorgesteld, en namelijk:

1. aan 't einde vaneen woord:
* kolonie, familie, tronie, tralie.
Uvrz. In de namen van maanden en in eenige vreemde (vooral Italiaansche) woorden, wordt de je-klank door i voorgesteld:
* Januari, macaroni, mi. Si.
2. als de hoofdtoon van het woord op den je-klank valt.
* fabrieken, actieve, motieven, melodieën.
Maar: fabrikant, kolóniën, (de klemtoon valt niet op den ie-klank).
In de meeste vreemde woorden schrijft men nochtans i.
* liter, artikel, justitie, cider, kilo.
D. De DOFFE KLINKER, die vaak in het Nederlandsch voorkomt, wordt
doorgaans door e voorgesteld
* de, behooren, grootte.
Ook wel eens door andere klinkerteekens:
o in het suffix -or:
* professor, rector; ook in avond.
i in de suffixen -ig, -ik, -ing, -is, -it:
* gelukkig, havik, koning, kennis. diemit ; ook in : inisschieii.
ij in de suffixen -lijk, -iijks(ch):
* zedelijk, dagelijksch.

Ook in: mijn, zijn, dikwijls, mijnheer, bijvoorbeeld.
ee in een, eens.
u in de plaatsnamen: Gorkum, Bussum, Gorsum.

SPEL
TWEEKLANKEN.
I. AU en OU duiden denzelfden klank aan :
* nauw, gauw, gouw, bouw, ...
De spelling van deze klanken moet door het gebruik voornamelijk worden
aangeleerd.
Op te merken, dat an veel minder voorkomt dan ou.
II. EI en IJ duiden denzelfden klank aan.
1. Men schrijft ei :
a. in de meeste werkwoorden, die in hun vervoeging den ei-klank behouden (zwakke werkwoorden).
* reizen, ik reisde, ik heb gereisd.
leiden, ik leidde, ik heb geleid.
b. in de suffixen -heid, -lei en -teit.
* schoonheid, allerlei, brutaliteit.
c. in de woorden, waarin de ei-klank afwisselt met een van de Fransche
klanken é, ée of ai.
* majesteit (Fr. majesté), fontein (Fr. fontaine).
refrein (Fr. refrain.)
* karwei (Fr. corvee),
UITZ. dozijn (Fr. douzaine).
d) als de ei afwisselt met ee.
* klein (kleen), verbreiden (verbreeden).
2. Men schrijft ij :
a. in sterke werkwoorden en afleidingen er van.
* rijzen, lijden, schrijven, rijder, schrijver.
b. in werkwoorden, die afgeleid zijn van stamwoorden, die met ij geschreven worden.
* verwijderen (van wijd).
C. in de suffixen -ij, -nij, -rij, -lijk, -kijn, -lijn.
* dwingelandi j. razernij, bakkeri j, eerlijk, bloemekijn, vogelijn.
d. in woorden, waarin de ij-klank afwisselt met de Fransche i-klank,
ofwel met de Engelsche i, wanneer deze ij uitgesproken wordt.
* prijs (Fr. prix), vijf (Eng. five).
3. Eenige homoniemen:
bij : insect, voorzetsel.
bei : bes (b.v. aardbei).
berijden : rijden op (een fiets b.v.).
bereiden : gereed maken.
brij : dikke pap.
brei: van breien.
ijk : op maten en gewichten.
eik : boom.
ijken : van een ijk voorzien.
eiken : boomen.
fijt : verzwering aan vingertop.
feit : daad.
gerij : het aanhoudend rijden.
gerei : gereedschap.
lijden : ondergaan, verduren.
leiden : voeren.
neigen : buigen, dalen, overhellen. nijgen : groetend buigen.
pijlen : inv. van pijl (uit boog).
peilen : de diepte bepalen, mv.
van peil (merkteeken).
rij : rang, reeks.
rei : koor, schaar, dans.
rijn : molenijzer.
rein : onbevlekt.
rijs: takje.
reis: tocht.
rijzen : opstijgen.
reizen : op reis gaan.
stijl : pilaar, trant.
steil : min of meer loodrecht.
vermijden : ontwijken.
vermeiden : verlustigen.
vijl: werktuig, van het ww. vijlen.
veil: té koop, van het ww. veilen.
verweiden: in andere weide doen. verwijden : wijd(er) maken.
vlijen : behaaglijk neerleggen.
vleien : overdreven prijzen.
wijde : breede.
weide : grasland.
wijd : breed, ver.
weidsch : prachtig.
wijden : inzegenen.
weiden : grazen.
zijde : stofnaam.
zeide : zegde.
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LING.
EENIGE MOEILIJKE WOORDEN.

aambeeld of aanbeeld
achttien
adellijk
akte
alleszins
anderszins
althans
apparaat
atmosfeer
beeldenaar
beeltenis
behept
benoodigdheden
(on)beweeglijk

biefstuk
bijvoeglijk
biljart
bovenop (bi/woord)
boven op (voorzetsel)
brieschen

bruisen
burgerluitjes
comedie (blijspel)
commies (aan 't ministe-

rie)

tegen iets indruischen
jonkman
jonkheid
juffrouw
juwelier
kanunnik
kindsheid (kinderjaren)
kindschheid (ziekte)

komedie (schouwburg).
kommies (bij de belastin-

gen)
koningdom

koninklijk
koninkrijk
kritiek (hachelijk)
lafaard
leidraad

lesschen (zijn dorst)
litteeken

logenstraffen
lokaal (vertrek)

locaal (plaatselijk)

loochenen

critiek (beoordeeling)

medaille of medalje
middelaar

daarentegen
dienvolgens

Middellandsche Zee

doctor (titel)

dokter (geneesheer)
(on)draaglijk
druischen

dwarse strepen
eenigszins

evennaaste

financieel
gebruis
gedruisch

geenszins

ten getale van
geruisch

gevoelloos
gewelddaad
gezamenlijk
gezindte
grijnzaard
grijsaard

Middeleeuwen

milddadig(heid)

middernacht
millimeter

millioen of miljoen
misschien
missionaris

photografen
photographeeren (of -f-)
photographie (of -f-)

plakkaat

rassche schreden

reidans
rijpaard

1 ruischen
's avonds, 's zomers.
saffraan
samen (of: te zamen)
samenkomst
schepter

sigaar
sinds
alle slag van (nooit:
SLACH)

slede, sleetje rijden
symmetrie
te gemoet komen
tegemoetkoming
te kort komen
tekortkoming
telefoneeren (of -ph-)
telegrafeeren (of -ph-)

ternauwernood
terrein
terzelfder tijd
tevergeefs of te vergeefs
thans
torsen
trakteeren

traktement
tropee

naamloos (zonder naam)
nameloos (niet te noemen)
noch (voegwoord) ook niet

uiteraard
uitermate
uitgedost

nochtans
noordenwind

vandaar de twist...
van daar ging hij naar ...
veinzaard

anders : nog (bi/woord)

onmiddellijk
ontzaglijk
onverrichter zake
oostenwind
openlijk

verglaassel
verven, verf
vermilj oen
verrassen
verwezenlijken.

paarse bloemen
paneel

werkloos (zonder werk)
werkeloos (ledigloopend)
wezenlijk

parallelogram

patronaat
halsstarrig
1 zeereerwaarde
patriotisme
herinneren
patriottisch
zinloos (zonder beteekenis)
herinnering
pensionaat
zinneloos (zonder verherkennen (opnieuw kenpensionnaire
stand)
nen ; anders : erkennen)
Regels van de SPELLING-MARCHANT, zie blz. 59.

DE WOORDTEEKENS EN

DE WOORDTEEKENS.
I. Het DEELTEEKEN of TREMA (• •) duidt aan, dat twee op elkaar volgende
klinkers tot verschillende lettergrepen behooren en dus geen tweeklankvor
men. Het deelteeken komt op den klinker, waarmee de volgende lettergreep
aanvangt. Het wordt maar alleen gebruikt, daar waar verwarring mogelijk is.
* België, cooperatief, geïnd, neuriën, poëet.
Maar : geacht, beoogen, strooien, (omdat hier geen verwarring mogelijk is).
OPM. Geen deelteeken wordt geschreven op de achtervoegsels -um-, -eel,
en -ing.
petroleum, officieel, glooiing.
...

H. Het KOPPELTEEKEN (-) wordt gebruikt,:
1. om het gemeenschappelijk deel van twee of meer samengestelde woorden te
vervangen.
* winter- en zomerhoeden, taal- en handelsinstituut.
2. om aan te duiden, dat een bijvoeglijk naamwoord enkel 't eerste deel van
een samenstelling bepaalt.
een oude-mannenhuis, Sint-Amandsberg, Onze-Lieve-Vrouwenkerk.
Ook in: Peter-Benoitstraat, Koning-Albertlaan, enz.
3. in samengestelde geografische namen, die uit een bijvoeglijk naamwoord
en een eigennaam bestaan.
* West-Vlaanderen, Noord-Brabant.
OPM. In de bijvoeglijke naamwoorden, die van deze samengestelde eigennamen zijn afgeleid, valt het koppelteeken meestal weg.
* het Westvlaamsch dialect.
4. in titels, vooral wanneer ze uit vreemde woorden zijn samengesteld.
* de Gouverneur- Generaal, een sergeant-majoor, de Koningin Moeder.
5. in sommige samenstellingen, waarin een eigennaam voorkomt..
* Santos-koffie, Semois-tabak, Cayenne-peper.
6. in sommige samenstellingen, die uit heele zinnen of uitdrukkingen zijn
ontstaan.
* kruidje-roer-mij-niet, vergeet-mij-nietje, touwtje -springen.
III. Het NADRUKTEEKEN of ACCENTTEEKEN (') toont aan, dat de
nadruk op een woord of op een lettergreep valt.
* In zijn dorp is hij de man.
OPM. 1. Het hoofdtelwoord één wordt met nadrukteekens geschreven
om het van het onbepaald lidwoord te onderscheiden.
2. Het voorzetsel voor wordt meestal met nadrukteekens geschre ven, wanneer het een bepaling van plaats of een bepaling van
tijd inleidt.
* Hij staat vóór het venster.
* Wij gaan nooit vóór tien uur naar bed.
IV. Het SAMENTREKKINGSTEEKEN (^) dient om aan te duiden, dat
twee lettergrepen tot een enkele lettergreep zijn samengetrokken.
* schauw (voor schaduw), lieên (voor lieden), tevreên (voor tevreden.)
OPii. Het samentrekkingsteeken wordt zelden gebruikt in samentrekkingen, die dikwijls voorkomen, zooals:
* mee (= mede), broer (= broeder), neer (= neder), enz.

5

,

DE HOOFDLETTERS.
V. Het AFKAPPINGSTEEKEN (') duidt aan, dat één of meer letters van
een woord zijn weggelaten.
* 't is waar, 's avonds, 'n groot huis.
Voor het gebruik van het afkappingsteeken in de genitiefsvorming, zie
blz. 19', en in de meervoudsvorming, zie blz. 18' § 6.

VI. Het AFKORTINGSTEEKEN (.) duidt aan, dat het woord verkort werd
b.v. = bijvoorbeeld, e.a. = en andere, o.a. = onder andere
* d.i. = dit is, 11. laatstleden, as. = aanstaande.
Zie lijst van de voornaamste afkortingen op blz. 57'.

HOOFDLETTERS.
Men schrijft niet een hoofdletter :
1. het eerste woord van een zin of van een opschrift.
het eerste woord één of meer beginletters weggevallen,
dan schrijft men het tweede woord met een hoofdletter.
* 'k Ben 'moe. 's Avonds, 'n Groot feest.

OPM. Zijn bij

2. alle eigennamen.
* Jan, Streuvels, België, de Schelde, de Vesuvius.
3. soortnamen, die als eigennamen zijn gebruikt, indien men een bepaalden persoon bedoelt.
* De Koning woont te Brussel, de Minister van Onderwijs.

4. de bijvoeglijke naamwoorden, die van eigennamen zijn afgeleid
* Belgisch, Vlaamsch, de Westvlaamsche steden.
5. de namen van dagen, maanden en feesten.
* Maandag, Juli, Paschen, Allerheiligen.
OPM. De namen

van jaargetijden en windstreken worden nu
meestal zonder hoofdletter geschreven.
* de lente, de zomer, het noorden, het westen.

6. de woorden, die het Opperwezen aanduiden.
* God, de Almachtige, de Schepper.
7. de voornaamwoorden, die betrekking hebben op hat Opperwezen
of op een vorstelijk persoon.
* God en Zijn oneindige goedheid.
* de Koning en Zijn ministers.
8. soms de voornaamste woorden in titels en opschriften.
* De arme Edelman. De Leeuw van Vlaanderen.

9. de aangesproken persoon en de beleefdheidsvorm U in brieven.
* Beste Vriend, Geachte Collega.
* Ik heb de eer U te laten weten ...

DE ZIN.

A L GE MEENE BEGRIPPEN.
I. BEPALING.
De ZIN is een voor den medemensch begrijpelijke uitdrukking van een
gedachte door middel van woorden.
II.

SOORTEN VAN ZINNEN.

1. Naar hun uiterlijken vorm kunnen de zinnen verdeeld worden in:
a. bevestigende zinnen.
* Ik lees een boek. Jan gaat naar school.
b. ontkennende zinnen.
* Hij komt niet. Vader is niet thuis.
2. Naar hun heteekenis kunnen de zinnen verdeeld worden in:
a. mededeeiende zinnen.
* Hij gaat naar huis. Hij heeft niet veel geld.
b. vragende zinnen.
* Is vader thuis ? Komt ge mee ?
e. gebiedende zinnen.
* Let op 1 Kom hier 1 Ga vooruit 1
d. wenschende zinnen.
* Dat hij maar rap weerkomt 1
e. uitroepende zinnen.
Wat een schoon huis i Hoe prachtig!
III.

ENKELVOUDIGE en SAMENGESTELDE ZINNEN.

De enkelvoudige zin is een zin, waardoor slechts één gedachte wordt

uitgedrukt en waarin maar één persoonsvorm (zie blz. 35 § 2) van een
werkwoord voorkomt.
* Ik ga. Wij wandelen in de stad. Zij zullen vandaag komen.
* W e zijn hier nog nooit geweest. We zullen dit boek niet lezen.
OPM. Het gebeurt wel eens, dat de persoonsvorm van het werkwoord
verzwegen is : dit is het geval in elliptische zinnen.
* Hulp 1 Brand 1 Achteruit!
De samengestelde zin is de verbinding van twee of meer zinnen.
* Hij kwam thuis / en begon te werken.
* Toen hij thuis kwam, / begon hij te werken.
* Daar zullen we rusten, / daar zullen we spelen.

IV. ZINSDEELEN.
De zin bestaat meestal uit een -zeker aantal leden, zinsdeelen genoemd,
waarvan ieder een bizondere functie in den zin vervult.
* Ik / schrijf / vandaag 1 geen brieven. /
V. ZINSONTLEDING.
Door zinsontleding verstaat men het aanwijzen van de verschillende
zinsdeelen en hel bepalen van hun functie in den zin.

6' DE ENKELVOUDIGE ZIN.
DE ENKELVOUDIGE ZIN.
DE ZINSDEELEN. Een zin bestaat uit:
1. noodzakelijke zinsdeelen: het onderwerp en het gezegde.
2. aanvullende zinsdeelen: de voorwerpen en de bepalingen.
3. zinsdeelen die buiten het zinsverband staan : de aansprekingen en de
tusschenwerpsels.

HET ONDER WERP.
I. Het ONDERWERP duidt de zelfstandigheid (persoon, dier of zaak) aan, waar
iets gezegd wordt ; het is het deel van den zin, dat antwoordt op-over
de vraag win of WAT voor het werkwoord met de bepalingen geplaatst.
* Door velen wordt hij geprezen.
(Wie wordt geprezen?)
OPMERKINGEN.

1. Zinnen zonder spraakkundig onderwerp. Er zijn ook zinnen zonder
spraakkundig onderwerp, b.v.:
* Ga vooruit. Er wordt gebeld.
De eerste zin is een gebiedende zin, waarin de toegesproken persoon
niet wordt vermeld. Wordt de aangesproken persoon vermeld, dan
noemt men dit deel van den zin de aanspreking (zie blz. 9).
In het tweede voorbeeld wordt alleen de handeling vermeld. Het woordje
ER is een soort plaatsaanduiding, geen onderwerp.
2. Loos onderwerp. In de volgende voorbeelden wordt HET loos onder
omdat men niet kan zeggen wat het beteekent.
-werpghtn,
* Het regent. Het is slecht weer.
3. Voorloopig onderwerp. In de volgende voorbeelden kondigt het
woordje HET het onderwerp aan en wordt daarom voorloopig onderwerp geheeten.
* Het zijn brave jongens, die studenten.
* Het is valsch, wat men u verteld heeft.
II. Het onderwerp kan zijn:
1. een zelfstandig naamwoord: De vogel zit op den boom.
2. een zelfstandig voornaamwoord: Zij komen vandaag.
3. een telwoord : Zes is min dan tien.
4. een werkwoord: Lezen is aangenaam. Goed begonnen is half gedaan.
5. een bijvoeglijk naamwoord: Goedkoop is duurkoop.
6. een bijwoord: Langzaam gaat zeker.
7. een geheele zin : « Eendracht maakt macht » is onze leuze.
III. Het onderwerp kan bepaald worden door:
1. een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een bijvoeglijk voornaamwoord.
* Het kind loopt. Luie leerlingen werken niet. Zijn vader komt.
2. een bijvoeglijke bepaling (zie blz. 8' I).
* Het papier van dit boek is grijs. Het gedrag dezer kinderen
is laakbaar.
een
bijstelling
(zie blz. 8' I, Opm.).
3.
* Rubens, de beroemde schilder, werd te Antwerpen geboren.
4. een bijvoeglijken bijzin (zie blz. 11, D).
* De man, met Wien ge mij zien spreken hebt, is mijn oom.
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HET GEZEGDE.
HET
GEZEGDE.

Het GEZEGDE
GEZEGDE duidt
duidt aan,
aan, wat
wat men
Ret
men over
over het
het onderwerp
of mededeelt
onderwerp zegt
zegt of
en naamwoorEr
gezegden : werkwoordelijke
werkwoordelijke gezegden
gezegden en
Er zijn
zijn twee
soorten van gezegden:
twee soorten
delijke
delijke gezegden.
A.
GEZEGDEN.
A. WERKWOORDELIJKE GEZEGDEN.
een werk
van een
1. Werkwoordelijke
een persoonsvorm
persoonsvorm van
w~~k
Werkwoordelijkegezegden
gezegdenbestaan
bestaanuit
uit een
woord (zie
2), die
begeleid is
door andere werkwoordelijke
werkwoordelijke-word
blz. 35,
35,§2),
(zie bIz.
die SOllS
is door
soms begeleid
vormen,
vormen.
leerlingen werken.
zijn werk
** De
De leerlingen
Jan
werk niet
niet gemaakt.
Jan liee]t
heeft zijn
Hij zal
vandaag niet
niet komen.
** Hij
zal vandaag
Werkwoordelijke gezegden
gezegden kunncn
kunnen bepaald
2. Werkwoordelijke
bepaald worden
worden door:
door:
een
voorwerp
(zie
a.
a. cen voorwerp_{zie blz,
blz. 8).
Hij l1ee eerrt t zijn les.
* Hij
lese
een bijwoord
b. cen
bijwoord (zie
(zie blz.
blz, 44).
Deze paarden
paarden 1I 0o 0open
p e n snel.
** Deze
c. een
een bepaling
bepaling met
met een
voorzetsel (uitgedrukt
(zie l)l.
bl, 8').
een voorzetsel
(uitgedrukt of
verzwegen) (zie
of verzwegen)
Hij ss cc h
met mijti
* Hij
h rr ii j j fft t met
vulpen.
mijn vulpen.
werklieden gg eve
e v enn hun meester
* Al
Al de
de werklieden
meester voldoening.
een bepaling
bepaling van
van rnaat,
d. een
waarde, enz.
maat, waarde,
enz. ...
Dit boek
e eggteen
t een kilo.
** Dit
boek w
wee
e. een
een bijzin (zie
(zie bIz.
10',
I).
e.
blz. 10',
Hij zz e
* Hij
e ggt,t, dat hij
hi]honger
honger heeft.
heeji.
B. NAAMWOORDELIJKE
B.
NAAMWOORDELIJKE GEZEGDEN.
GEZEGDEN.

gezegdenbestaan
bestaanuit
uiteen
eenkoppelwerkwoord
koppelwerkwoord en
1. Naamwoordelijke
Naarnwoordelijke gezegden
en een
een ander
zin. Dit ander
van den
deel van
deel
den zin.
ander deel
deel noemt
noemt men
deel
men het
het naaIIlwoordelijk
naamwoordelijk deel
van
het gezegde.
gezegde.
van het
zijn:: ZIJN
De meest
De
rneest gebruikte koppelwerkwoorden
koppelwerkwoorden zijn
ZIJN of
WORDEN, 'BLIJ
BLIJOf WEZEN,
WEZEN, WORDEN,
SCHIJNEN, LIJKEN,
LIJKEN, BLIJKEN,
HEETEN (==
(= genoemd
VEN, SCHIJNEN,
BLIJKEN, HEETEN
worden), DUNKEN,
genoemd worden),
DUNKEN,-VEN,
schijnen), VOORKOMEN
VOORKOMEN (=
(= schijnen),
VALLEN (=
(= schijnen),
schijnen), ER UITZIEN
VALLEN
UITZIEN (=
(= schijnen).
Hij IS
Is een
een knappe
knappejongen.
jongen. Moeder
** Hij
ziek,
Moeder IS
Is ziek.
Hij IS
de brave
man van
van weleer
Is de
** Hij
brave man
weleer GEBLEVEN.
Deze geschiedenis
** Deze
geschiedenis SCHIJNT
SCHIJNT waar.

van die
Sommige van
OPM. Sommige
OPM.
die koppelwerkwoorden
ook als
als gezegde
gezegde-koppelwerkwoordenkunnen
kunnen ook
werkwoorden voorkomen.
voorkomen.
zon schijnt.
God is.
is. De
** God
De zon
schijni.
Omgekeerd worden
worden sommige
Omgekeerd
sommige gezegdewerkwoorden
eens kopkopgezegdewerkwoorden weI
wel eens
pelwerkwoorden: namelijk
namelijk als
als hun
hun beteekenis
pelwerkwoorden:
beteekenis verzwakt
verzwakt is.
* 'Het
•Het veld
veld liqt
ligt braak. Dat
valt moeilijk.
Dat werk
werk vall
zit los.
moeilijk. Zijn
Zijn tand
tand zit
gezegden kunnen
kunnen bepaald
2. Naamwoordelijke
Naamwoordelijke gezegden
bepaald worden
worden door:
door:
a. een
een lidwoord, een
eenbijvoeglijk
bijvoeglijk naamwoord
naamwoord of
a.
bijv. voornaamw.
of een
een bijv.
is een
een schoone
t a d. Dit
* Brugge
Brugge is
schoone s tad.
Dit is
is mijn
mijn b o0 e k.
met een
een bepaling
bepaling rnet
een voorzetsel (uitgedrukt
b. een
(uitgedrukt of
of verzwegen).
Wees g 0o eedd uoor
voor iedereen.
iedereen. Blijf
Blijf uw
etro
** Wees
uw vriend
vriend gget
0 U
uW
w.•
c.
C. een
een bijwoord.
is zeer
•s-- Dit boek
boek is
zeer dd uuuur.r. Hij
w a k.
Hij is
is te
te zz w
d.
een bijzin.
bijzin.
d. een
Dit is
is ee eenn b
k, dat
** Dit
b 0o ee k,
datveel
veelgelezen
gelezen wordt.
uiordt.

is

OVEREENKOMST VAN GEZEGDE EN ONDERWERP.
I. ALGEMEENE REGEL. Het vervoegde deel van het gezegde komt in GETAL
en PERSOON overeen met het onderwerp.
* Het paard loopt. De paarden loo pen.
Fietsen is gezellig. Tien is zes en vier.
* Ik zal het hem zeggen. Zij komen vandaag.
UITZ. Het koppelwerkwoord komt met het naamwoordelijk deel van het
gezegde overeen, wanneer het onderwerp DIT, DAT Of HET is.
* Het zijn de soldaten, die terugkomen.
* Dat ben ik. Dat zijt gij.
* Het schijnen wel soldaten. Dat zijn mijn ouders.
II. EENIGE BIZONDERE GEVALLEN.
1. Het onderwerp is een verzamelnaam gevolgd door een naamwoord in
het meervoud : Het werkwoord komt overeen met het naamwoord, waarop
men het meest de aandacht wenscht te vestigen.
* Een r e g i m e n t soldaten gaat voorbij.
* Een groep k i n d e r e n speelden vóór ons huis.
* In den rand van den spiegel staken een menigte k a a r t j e s.
2. Het onderwerp is het betrekkelijk voornaamwoord « die »: Het werkwoord komt overeen met het antecedent.
* Ik ben het, die dit gedaan heb.
* U zijt het, die dit boek verloren hebt.
3. Het onderwerp is meerledig (= het bestaat uit twee of meer gelijksoortige
deelen) : Drie gevallen kunnen zich voordoen :
a. Het onderwerp drukt werkelijk een meerledig begrip uit: Het werk
staat in het meervoud. Tn geval van persoonsverschil heeft-word
de eerste persoon den voorrang op den tweeden en den derden persoon;
de tweede persoon heeft den voorrang op den derden persoon.
* Noch U, noch ik hebben dat recht.
* Jij en ik zijn daarvoor verantwoordelijk.
b. Het onderwerp) drukt een enkel begrip uit: Het werkwoord staat
in het enkelvoud.
* Oud en jong danste mee. Schip en bemanning ging verloren.
* Vreugde en genoegen stond op ieders wezen te lezen (SYNONIEM.)
* Een woord, een zucht, een blik kan u verraden (GRADATIE).
c. De aandacht wordt gevestigd on elk deel van het onderwerp afzonderlijk: Het werkwoord richt zich naar het laatste deel.
* De burgemeester of de secretaris zal dit stuk teekenen.
* Gij of wij zullen dit werk moeten doen.
* Niet ik, maar hij is de plichtige.
Volgt het meerledig onderwerp op het gezegde, dan komt het
werkwoord gewoonlijk overeen met het de-1, dat onmiddellijk op
het werkwoord volgt.
* On tafel lag een kwartobijbel en een Fransch gezangboek
(N. Beets). -- Maar ook: lagen...

OPM.

III. TE VERMIJDEN FOUTEN.
ZEG NIET :

('t Is ik, 't is gij, 't zijt gij).

(Drie en drie zijn zes).
(Tweemaal twee zijn vier).
(Meer als een hebben...).

ZEG :

Ik BEN het, gij ZIJT het, ...
Drie en drie is zes.
Tweemaal twee is vier.
Meer dan een HEEFT hem gezien.
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DE VOORWERPEN.
I. Het
LIJDEND VOORWERP
I.
I-Iet LIJDEND
VOORWERP is
antwoord gceft
de
is het
het zinsdeel,
zinsdeel, dat
dat antwoord
geeft op
op de
vraag :: WIE(N)
vraag
WIE(N)?? of WAT?
WAT? +
+ het
het werkwoord
het ondcrwerp.
werkwoord +
+ het
onderwerp.
Het lij
Het
dend voorwerp
wie of
lijdend
voorwerpduidt
duidtaan,
aan, wie
werking, door
of wat
de werking,
door het
het gegewat de
zegde
uitgedrukt, ondergaat.
ondergaat.
zegde uitgedrukt,
Ik zie
(WIE zie
zie ik?)
** Ik
zie mijn vrienden.
vrienden. - (WIE
Wij leeren
leeren onze
(WAT Ieeren
** Wij
onze lessen. - (WAT
leeren wij
wij ?)
OPMERKINGEN.
Overgankelijke en
1. Overgankelijke
en onovergankelijke
onovergankelijke werkwoorden.
werkwoorden. De
De werkwerk
woorden die een
lijdend voorwerp
voorwerp kunnen
hebben, noemt
noemt men
een lijdend
kunnen hebben,
men over--wordeni
gankelijke werkwoorden;
werkwoorden ; die
gankelijke
die geen
lijdend voorwerp
voorwerp kunnen
geen lijdend
kunnen hebben, noemt
onovergankelijke werkwoorden
werkwoorden (zie
ben,
noemt men
(zie bIz.
men onovergankelijke
blz. 34',
34', II).
Loos lijdend
lijdend voorwerp.
voorwerp. In
2. Loos
den volgenden
HET I»
In den
volgenden zln
zin noemt
noemt men ««HET
loos lijdend voorwerp, omdat
omdat men
zeggen, wat het beteekent.
men niet kan zeggen,
Hij heeft
het vel'
ver gebracht.
** Hij
heeft liet
gebracht.
3. Voorloopig
Voorloopig lijdend
lijdend voorwerp.
voorwerp. In
3.
den volgenden
noemt men
In den
volgenden zin
zin noemt
« HET» »voorloopig
voorloopig lijdend
~(BET
voorwerp, omdat
omdat dit woord
woord het
lijdend voorwerp,
het lijdend
voorwerp aankondigt.
voorwerp
aankondigt.
Ik had
het wel
had he!
wel gedacht,
gedacht, dat hij
** Ik
hij niet
niet zou
zou komen.
komen.
II. Het
MEEWERKEND of
II.
flet MEEWERKEND
zinsof BELANGHEBBEND
BELANGHEBBEND VOORWERP
VOORWERP is
is het
het zinsdeel, dat antwoord
antwoord geeft
geeft op
de vraag AAN
AAN, WIE(N)?
deeI,
op de
wIE(N) ? +
+
WIE(N) ?ofof VOOR
VooR WIE(N)?
het werkwoord
werkwoord +
+ het
het
het onderwerp.
onderwerp. Zooals
naam het
Zooals de
de naam
het zegt - meewerkend voorwerp
kend
voorwerp - treedt
dit voorwerp
voorwerp doorgaans
doorgaans handelend
handelend op,
of is
is
treedt dit
op, of
nauw bij
bij de
de werking
nauw
werking betrokken.
Hij gaf
ons veel
veel geld. - (AAN
** Hij
gaf ons
(AANWIE
WIEgaf
gafhij
hij veel
veel geld?)
geld ?)
rijke geeft
** De
De rijke
geeft aalmoezen
aalmoezen aan
armen (AAN
(AAN WIE
WIEgeeft
geeft ... ?).
aan de
de armen
Hij kocht
** Hij
kocht zijn zoon
zoon een
(VOOR 'VIEN
kocht hij...
WIEN kocht
hij... ?).
een vulpen. (VOOR
OPMERKING.
Loos belanghebbend
Laos
belanghebbend of
rneewerkend voorwerp.
den volgenden
of meewerkend
voorwerp. In
In den
zin wordt
loos belanghebbend
zin
wordt ME
ME loos
belanghebbend of
rneewerkend voorwerp
voorwerp
of laos
loos meewerkend
geheeten, omdat
omdat men
geheeten,
men niet kan zeggen,
zeggen, wat
beteekent.
wat het beteekent.
Is me
dat een
** Is
me dat
een kerel
kerel !r

III.
III. Het
Ret OORZAKELIJK
OORZAKELIJK VOORWERP
VOORWERP is
is het
het zinsdeel,
zinsdeel, dat
met het
dat met
het gezegde
door
door middel
middel van
van een
een vast
vast voorzetsel
voorzetsel is
is verbonden.
Een
Een VAST
VAST VOORZETSEL
VOORZETSEL is
is een
een voorzetsel,
voorzetsel, dat
door de
de beteekenis
beteekenis van
van het
dat door
werkwoord
w erkwoord of
of van
bijvoeglijk naamwoord
vereischt en
van het
het bijvoeglijk
en met
met dit
naamwoord wordt
wordt vereischt
een uitdrukking
uitdrukking vormt.
vormt.
laatste één
Het
Ret oorzakelijk
oorzakelijk voorwerp
voorwerp is
is oorzaak
oorzaak van,
van, of
of geeft
geeft aanleiding
aanleiding tot de
de werwerking
king of
of den
den toestand
toestand vermeld
vermeld door
door het
het gezegde.
*
* Hij
Hij volhardde
volhardde in
in den
den strijd.
slrijd. [Jij
Hij heeft
heeft recht
recht op
op onzen eerbied.
eerbied.
Zie
lijst
Zie lij
st van
van vaste voorzetsels
voorzetsels blz.
bIz. 46'

OPMERKING.
OPl"lERKING. Een voorloopig oorzakelijk
oorzakelijk voorwerp
men in
de vol
volin de
voorwerp vindt men
gende zinnen ::
*
* Ik reken er op, dat gij
gij zult
zult komen.
komen.
*
* Hij
Hij hield
hield er niet van,
van, dat hij
hij zou
zou komen.
komen.

-gend

IV.
IV. Het
Het HANDELEND
HANDELEND VOORWERP
in lijdende
Iijdende
VOORWERPkomt
komtmaar
maar aIleen
alleen voor
voor in
zinnen
zinnen;; het
het wordt
wordt ingeleid
inge1eid door
door het
voorzctsel DOOR,
DOOR, en
en noemt
noemt den
het voorzetsel
dader
dader van
van de
de handeling.
*
* Jan werd
werd door
door zijn moeder
moeder naar
naar school
school gestuurd.
OPMERKING.
OPl\IEHKING. Noemt
Noemt het
het zinsdeel,
zinsdeel, dat
door
het voorzetsel
voorzetsel DOOR
DOOR wordt
dat door liet
ingeleid,
geen levend
levend wezen,
wezen, dan
dan is
ingeleid, geen
is dit zinsdeel
zinsdeel een
een bijwoordelijke
bijwoordelijke
bepaling van
van oorzaak
oorzaak of
of van
reden (zie
(zie blz.
blz, 9
9 §6
6 en
en 7).
van reden
*
den storm
* Een
Een gedeelte
gedeelte van
van deze
deze stad
door den
storm vernield.
stad werd
werd door
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DE BEPALINGEN.
BEPALINGEN.
Alle
zinsdeelen buiten
onderwerp, gezegde en
en voorwerp
voorwern noent.
nocmt men
InCH bepalingen.
bepalingen.
Alle zinsdeelen
buiten onderwerp,
Ze duiden een
Ze
een bizonderheid
bizonclerheid van
van een
een der
del' andere
andere zinsdeelen
zinsdeelen aan.
ann.
Er zijn
zijn drie
drie soorten
soorten van bepalingen:
bepalingen :
1. bijvoeglijke
bijvoeglijke bepalingen.
bepalingen.
2. bijwoordelijke
bijwoordelijke bepalingen.
bepalingen.
3. bepalingen
bepalingen van gesteldheid.
gesteldheid.
bepalen
eeneen
zelfstandig
1.
BEPALINGEN:ZeZe
bepalen
zelfstandlznaamwoord
naamwoord
I. BIJVOEGLIJKE BEPALINGEN:
EEN? bij
en antwoorden
antwoorden meestal
meestal op
op de
de vraa
vraagg WELKE?
\VELKE? of
of WAT
VVAT VOOR
VOOR EEN?
bij het
bepaalde woord
woord geplaatst.
geplaatst.
bepaalde
** Het
Het huis
huis van
van mijn
mijn vriend
oriend is
is groot.
groot.
* De
De heer
heer Janssens
Janssens is
is hier
hier geweest.
geweest.
** Vaders
Vaders werk is
is af.
af.
** De
De heer
heel' des
des huizes.
iiuizes.
mijner moeder.
* Het
Ret graf
graf mijner
moeder.
OPM.
OPM.

genoemd, wanneer
Een
bijvoeglijke bepaling
bepaling wordt
wordt bijsteUìng
bijstelling genocmd,
wanneer
Een bijvoeglijke
deze
een tweede maal in
in andere
andere woorden
woorden noemt.
noemt.
deze een
een zelfstandigheid
zelfstandigheid een
zijn vader op
** Leopold
Leopold JIJ,
III, koning der
der Belgen,
Belgen, volgde
volgde zijn
op in
in 1934.
1934.

II. BIJWOORDELIJKE
II.
BEPALINGEN:Ze Ze
bepalen
meestalwerkwoorden,
werkwoorden,
BIJWOORDELIJKE BEPALINGEN:
bepalen
meestal
maar ook
ook bijvoeglijke
bijvoeglijke naamwoorden
naamwoorden en
en bijwoorden.
bijwoorden.
tien frank
** Dit
Dit boek
boek kost
kost lien
frank (bepaalt
(bepaalt EEN wERKWOORD).
WERKWOORD).
(bepaalt een
WERKWOORD).
* De
De pen
pen ligt
ligt op
op de
de tafel
tatel (bepaalt
een 'VERKWOORD).
boek. (bepaalt
BIJVOEGLIJK NAAMW.).
* Dit
Dit is
is een
een heel
heel mooi
mooi boek.
(bepaalt een
een BI.JVOEGLIJK
NAAMW.).
snel. (bepaalt
** Dit
Dit paard
paard loopt
loopt zeer
zeer snel.
(bepaalt een
een PIJWOORD).
RIJ\VOORD).
OPM. OPM.
-

In
bepaling wordt
In een
een bijwoordelijke
btjwoordeltjke hepaling
wordt het voorzetsel
voorzetsel in
in zijn
zijn ware
ware
beteekenis gebruikt
gebruikt en
en hoort
hoort bij
bij het
het naamwoord
naamwoord dat volgt,
volgt, terwijl
t.erwijl
in een
een oorzakelijk voorwerp,
voorwerp, het
het voorzetsel
voorzetsel gewoonlijk
gewoonlijk liguur
figuurin
lijk wordt gebruikt
lijk
gebruikt en
en bij
bi] het
het werkwoord
werkwoord hoort,
hoort., waarmede
waarmede het
het tot
tot
één uitdrukking is
een
is vergroeid.
vergroeid.
naar Brussel
** ik
Ik ga
ga naar
Brussel (BIJWOORDELIJKE
bepaling),
(BIJWOORDELIJKE bepaling).
(OORZAKELIJK voorwerp),
** ik
Ik verlang
verlang naar het
het verlof
oerlo] (OORZAKELIJK
voorwerp).
-

INDEELING. De
INDEELING.
De hijwoordelijke
hijwoordelljke bepalingen
bcpalingen kunnen,
kunnen, naar
naar gelang
gelang hun
hun bebeteekenis, ingedeeld
ingedeeld worden
worden in
in bijwoordelijke
bijwoordelijke bepalingen
bepalingen van
van::
(WAAR? WAARHEEN?
1. plaats
plaats (WAAH?
WAARHEEN? VAN
VAN WAAR?)
'NAAR?)
* Wij
Wij zijn
zijn in
in de
de klas.
klas.
* Wij
Wij gaan
gaan naar Brussel.
Brusse 1.
** Wij
Wij komen
komen van
van Antwerpen.
Antwerpen.
2. tijd
tijd (WANNEER?
(WANNEER? SEDERT
SEDERT WANNEER?
WANNEER? TOT
TOT WANNEER?
WANNEER? HOELANG?
IfoELANG?
HOE DIKWIJLS?)
DIK'VIJLS?)

* Hij
Hij komt
komt vandaag.
** Hij
Hl] is
is hier
hier sedertgisteren.
sedert gisteren.
** Wij
Wij blijven
blijven tot
tot Maandag.
Maandaq.
** ikIk blijf
blijf twee
twee dagen.
dagen.

3. maat (HOE
(HOE HOOG?
HOOG? HOE
HOE ZWAAR?
ZWAAR? HOE
I-IOE BREED?
BREED? WELKEN
WELKEN PRIJS
PHI~JS 'l...)
?...)
** Hij
Hij vloog
vloog twee
iuiee duizend
duizend meter
meier hoog.
hoog.
** ikIk weeg
weeg vijftig kilogram.
kiloqratri.
tien frank.
** Dit
Dit boek
boek kost
kosi lien
frank .
4. graad (IN
.1.
(IN WELKEN
\VELKEN GRAAD?)
GRAAD?)
** Hij
Hij is
is doodelijk ziek.
ziek.
** ik
Ik ben
ben totaal
tolaal genezen.
5. middel
middel (W
AARlVIEDE ?)
(WAARMEDE?)
** Wij
Wij schrijven
schrijven met
mel een
eeti vulpen.
vulpen.
** Wij
Wij hooren
hooren met onze
onze ooren.
ooren.
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6. oorzaak (WAARDOOR?)
* Door den drank is zijn gezondheid geknakt.
* Velen stierven van honger en gebrek.
7. reden

(WAAROM?)

* De leeraar strafte hem om zijn gedrag.
* Wegens ziekte kon hij naar school niet komen.

8. doel (MET WELK DOEL? WAARTOE?)
* Men scheert de schapen om hun wol.
* Hij werkt voor den kost.
9. toegeving

(ONDANKS WAT ?)

* Ondanks alle moeilijkheden heeft hij het gewaagd.
* Trots alle gevaar is hij in de stad aangekomen.

10. omstandigheid (IN WELKE OMSTANDIGHEDEN?)
* De vergadering werd gehouden met gesloten deuren.
* Ik reis altijd alleen.
11. beperking (IN HOEVER ?)
* Hij is heel flink voor zijn ouderdom.
* Tegenover zijn minderen was hij ruw.
12. hoedanigheid of wijze (HOE? OP WELKE WIJZE?)
* Hij verweerde zich hardnekkig.
* Hij zingt prachtig.
13. vergelijking (ALS WIE, ALS WAT ?).
* Hij is zoo zwak als een lam.
14. gevolg (MET WELK GEVOLG?)
* De redenaar bewoog de menigte tot schreiers toe.
15. voorwaarde of veronderstelling (ONDER WELKE VOORWAARDE?)
* In den nood leert men zijn vrienden kennen.

III. BEPALINGEN VAN GESTELDHEID: Ze bepalen het onderwerp of
het lijdend voorwerp van den zin in verband met het gezegde.
Als bepaling van een zelfstandig naamwoord zijn ze BIJVOEGLIJK; als
bepaling van een werkwoord zijn ze BIJWOORDELIJK.
* Jan verft de deur groen.
* Hij is jong gestorven.
* Hij werd tot voorzitter verkozen.
* Gezond keerde hij van zee terug.
* Dit geschenk maakte haar gelukkig.
OPM. Sommige werkwoorden hebben altijd een bepaling van gesteld-

heid bij zich: ACHTEN, BESCHOUWEN ALS, HOUDEN VOOR, SCHELDEN,
en hun synoniemen.
* Ik acht hem gelukkig.
* Ik beschouw u als een vriend.
* Hij noemt mij zijn vriend.

ZINSDEELEN DIE BUITEN HET ZINSVERBAND STAAN.
I. DE AANSPREKING.
* Hoor eens, Beste Vriend, vandaag moet ge ons komen bezoeken.

II. DE TUSSCHENWERPSELS.
* Foei, stoute jongen, wat hebt ge daar weer gedaan 1

-
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WOORDSCHIKKING.
De gewone
gewone woordschikking
I.
woordschikking in
den enkelvoudigen
enkelvoudigen
Gewone woordschikking.
woordschikking. De
in den
I. Gewone
gezegde -tzin
met zijn
zijn bepalingen
nepalingen + het
het gezegde
de voorwerpen
+ de
is : het
het onderwerp met
zin is:
feet gezegde.
-tde bepalingen
bepalingen bij
bij net
-} de
dan duizend
van onze
onze stad
stad I1 gaven
* Meer
Meer dan
duizend inwoners
inwoners van
/ hun
gaven /
voor het
vaderland.
leven
het vaderland,
leven // voor
offerde I1 zijn
veldheer I/ ofterde
zijn leven
levenI i om
om zijn
zijig woord
* De
De veldheer
g estand
woord gestand
te blijven.
bujven.
inversie. Het
of inversie.
Het gebeurt
Omzetting of
IT.
gebeurt weI
wel eens,
eens, dat
dat het
IT. Qmzetting
het onderwerp
onderwerpna
na het
werkwoord wordt
wordt geplaatst: zulke
werkwoord
zulke woordschikking
woordschlkklng heet
heet men
men omzetting of
inversie..
inversie.
de omzetting :
Men
gebruikt de
Men gebruikt
door een
zin door
de zin
wanneer de
een ander
ander zinsdeel
dan het
1. wanneer
zinsdeel dan
wordt
het onderwerp
onderwerp wordt
ingeleid.
had liij
nooit had
hij deze
* Nog
N og nooit
stad gezien.
gezien.
deze stad
komt hij
hij beslist.
Morgen komi
** Morgen
meeste vragende
vragende zinnen.
2. in
de meeste
in de
uw broeder
Waar is
is uw
** Waar
broeder??
kost dit
Hoeveel kosi
** Hoeveel
dii boek?
boek?
Opr. De
OPlVI.
De gewone
woordschikking wordt nochtans
nochtans gebruikt,
gebrnikt, wanneer
wnnneer naar
naar
gewone woordschikking
hat
gevraagd,
het onderwerp
onderwerp wordt gevraagd.
in dit huis?
Wie woont
woont in
** Wie
huis?
leerlingen werken
werken het meest?
* Welke
Welke leerlingen
meest?
ook
in vragen
vragen zooaIs:
ook in
zooals :
Hij zal
? Wij hebben
** Hij
zal toch
toch komen
komen ?Wij
hebben toch gelijk?
de mtonatie
intonatie den
waar
den bevestigenden
in een
waar de
bevestigenden in
vragenden zin
zin omzet.
omzct.
een vragenden
zekere uitroepende
uitroepende zinnen.
3.
zinnen.
3. in
in zekere
de Koning I!
Leve de
** Leve
Worden gewoonlijk
gewoonlijk achteraan
achteraan geplaatst:
en de
III.
geplaatst: het
het verleden
deelwoord en
de
III. Worden
verleden deelwoord
samengestelde tijden
tijden del'
der werkwoorden,
onbepaaide
wijs van de
naamwoorde samengestelde
werkwoorden, het naamwooronbepaalde wijs
7, B,
B, 1)
1) en
en het
het scheidbaar
scheid
delijk deel
deel van
bIz. 7,
deel van
scheidbaar deel
van scheidvan het gezegde (zie blz.
baar samengesteide
(zie blz.
bIz. 40').
40').
samengestelde werkwoorden
werkwoorden (zie
-bar
met hun makkers
kinders hebben
hebben met
* De
De kinders
makkers op
plein gespeeld.
op het
het plein
Ik zal
te drie
drie uur
uur stipt
stipt bij
bij u
u zijn.
** Ik
zal morgen
morgen te
gisteren zeer ziek.
was gisteren
** Hij
ziek,
Hij was
van deze
leden van
deze maatschappij
* De
De leden
maatschappij komen
komen tweemaal
tweemaal per
per jaar
samen.
-

IV. Plaats van de voorwerpen.
a. Ret
meewerkendvoorwerp
voorwerpdat
dateen
eenvoorzetsel
voorzetselheeft,
heeft, wordt
wordt na
na het
het lijHet meewerkend
dend voorwerp
voorwerp geplaatst.
geplaatst.
Wij hebben ons
** Wij
ons Duitsch woordenboek aan onzen
onzen gebuur
gebuur gegeven,
gegeven.
aan Jan.
Geef dit
dit potlood
** Geef
potlood aan
lijdend voorvóór het
het lijdend
meewerkend voorwerp
voorwerp zonder
zonder voorzetsel
b.
voorzetsel staat v66r
Het meewerkend
b. Ret
werp.
bedelaar een
den bedelaar
een stuk
stuk brood
gegeven.
** Wij
hebben den
brood gegeven,
Wij hebben
dezen armen
armen knaap
knaap een
een van
van uw
uw appels.
** Geef
appels.
Geef dezen
en het
het meewerkend
meewerkend voorwerp
voorwerp beide
beide door
door een
c.
het lijdend
een persoonlijdend en
c. Worden
Worden het
lijdend voorwerp
lijk
voornaamwoord uitgedrukt,
voorwerp voorop.
voorop.
lijk voornaamwoord
uitgedrukt,dan
dan staat
staat het
het lijdend
het hem
hem gezegd,
gezegd.
Wij hebben liet
** Wij
het ons
ons maar
Geef het
** Geef
maar gauw.
gauw.
bepalingen. De
v.
bijwoordelijke bepalingen.
bijwoordelijke bepaling
bepaling
De bijwoordelijke
van de
de bijwoordelijke
V. Plaats
Plaats van

andere bijwoordelijke
van
doorgaans _v66r
bijwoordelijke bepalingen;
bepalingen ;
vóórde
de andere
TIJD staat doorgaans
van TIJD
messtal
ze voor
v66r het
bet lijdend voorwerp
voorwerp geplaatst.
geplaatst.
meestal wordt
wordt ze
Hij heeft
•* Hij
heeft gisteren
gisteren zijn
werk met
met veel
veel zorg
zorg gemaakt.
gemaakt.
zijn werk
.
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DE SAMENGE
ALGEMEENE BEGRIPPEN.
1. Deelen van een samengestelden zin. Een samengestelde zin bestaat uit
twee of meer enkelvoudige zinnen, die tot een geheel zijn verbonden.
In een samengestelden zin zijn er zoo veel enkelvoudige zinnen, als er
werkwoorden in den persoonsvorm (zie blz. 35 § 2) voorkomen.
2. Zinsverband. Het zinsverband, d.i. de verhouding tusschen de verschillende
deelen van den samengestelden zin, kan nevenschikkend of onderschikkend zijn.
a. Nevenschikkend zinsverband. Wanneer de zinnen van een samengestelden
zin onderling gelijkwaardig zijn, heet liet zinsverband nevenschikkend.
* Hij zal hier komen en hij zal voor u werken.
b. Onderschikkend zinsverband. Wanneer de eene zin een onderdeel is van
een anderen zin, heet het zinsverband onderschikkend.
Die niet hooren wil, moet voelen.
NEVENSCHIKKEND ZINSVERBAND.
1. Soorten. Bij het nevenschikkend zinsverband onderscheidt men drie groepen :
a. het aaneenschakelend verband, waarbij de zinnen eenvoudig naast
elkaar gesteld worden, soms als een opsomming.
* Hij kwam thuis en begon aanstonds te werken.
* Daar zullen we rusten, daar zullen we spelen.
b. het tegenstellend verband, waarbij de inhoud van den eenen zin een
tegenstelling vormt met dien van een anderen zin.
* Wij dachten heerlijk te baden, maar het water was te koud.
* Jan is groot, zijn broeder is klein.
c. het oorzakelijk verband, waarbij de eene zin de oorzaak, de reden of den
grond aangeeft van hetgeen in den anderen vermeld staat
* Er zal veel venijn zijn, want het vroor niet diep genoeg.
* Hij heeft veel gewerkt, daarom verdient hij een belooning.
* Deze driehoeken zijn gelijkvormig, want zij hebben twee
hoeken respectievelijk gelijk.
2. De nevenschikkende voegwoorden. Nevenschikkende zinnen worden meesta l
door voegwoorden (of voegwoordelijke bijwoorden) verbonden. Somtijds
nochtans worden ze verzwegen en vervangen door een komma of een dubbele punt. De voornaamste nevenschikkende voegwoorden zijn:
a. aaneenschakelende: EN, ALS, DAARBIJ, BOVENDIEN, BUITENDIEN, OOK,
ALSOOK, DAARENBOVEN, NIET ALLEEN... MAAR OOK, ZOOWEL ... ALS, NOCH,
NOCH... NOCH, DAN, EERST, VERDER, EINDELIJK, DEELS, DAARNA, OVERIGENS.
b. tegenstellende : MAAR, OF, DOCH, DAARENTEGEN, ECHTER, NIETTEGENSTAANDE, NIETTEMIN, HETZIJ, EVENWEL, NOCHTANS, INTEGENDEEL, TOCH.
C. oorzakelijke : WANT, IMMERS, NAMELIJK, DAAROM, DAARTOE, DUS, BIJGEVOLG, VANDAAR.

3. Samengetrokken zinnen. Bij het nevenschikkend zinsverband gebeurt het
wel eens, dat de zinnen hetzelfde onderwerp, hetzelfde gezegde enz. hebben.
Herhaalt men de overeenkomende onderwerpen, gezegden enz. niet, dan
zegt men, dat de zinnen samengetrokken zijn ten opzichte van het onderwerp, het gezegde, enz.
* Jan woont te Brugge, maar werkt te Brussel. (ZELFDE ONDERWERP).

* Wij leeren eerst Nederlandsch, daarna Fransch

(ZELFDE

ONDERWERP EN GEZEGDE).
OPM.

Samentrekking is alleen geoorloofd, wanneer liet gemeenschappelijk
zinsdeel dezelfde beteekenis en dezelfde functie heeft.
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STELDE
ZIN.
STELDE ZIN.
ONDERSCHIKKEND ZINSVERBAND.
ZINS·VERBAND.
DIJZINNEN.
EN ,BIJZINNEN.
I. HOOFDZINNEN
HOOFDZINNEN EN
Samengesteldezinnen
zinnen waarin
waarin het
liet ziusvernand
onderschikkend is,
ziti;s verb and onderschikkend
Samengestelde
is, bestaan
bijzinnen.,
en Injzfnnen
uit hoofdzinnen
hoofdzinnen en
uit
dienst van
den dienst
van een
een zinsdeel
van den
De
bijzin doet
zinsdeel van
den hoofdzin.
doet den
De bijzin
gewoonlijk de
van bijzinnen
de eigenaardige
Een
kenmerk van
bijzinnen is
woordis gewoonlijk
eigenaardige woord
Een uiterlijk
uiterlijk kenmerk
Bij gewone
zinnen staan
staan het
schikking. Bij
gewone zinnen
het onderwerp
depersoonsvorul
onderwerp en
en de
persoonsvoren-schikng.
vlak bij elkaar ;in
;~ln den
den bijzin
bijzin staat de persoonsvorm aan het einde van den zin,
zin.
dat hij
DzIN), dat
** Hij zegt
zegt (Hoor
(HOOFDZIN),
hij te
te veel
veel werk
werk heeft
heeft \BIJZIN).
(BIJZIN).
** Wat er te doen
doen valt (BIJZIN), wordt thans onderzocht
onclerzocht (HOOFDZIN).
(HooFDZIN).
twee of
of rneer
meer hoofdzinnen
Een
samcngestelde zin
hoofdzinnen en
en ook
twee of
of meer
Een samengestelde
zin kan
kan twee
ook twee
verband tusschen
deze hoofdzinnen
bijzinnen hebben; het
het verband
tusschen deze
hoofdzinnen en
en het
het verband
bijzinnen
deze bijzinnen
bijzinnen heet
heet nevenschikkend.
nevenschikkend.
tusschen
tusschen deze
en hij
Hij schrijft
HOOFDZINNEN), wat
wat hij
* Hij
schrijft en
hij zegt
zegt (TWEE
hij ziet
ziet en
(TWEE HOOFDZINNEN),
wat hij
(TWEE BIJZINNEN).
wat
hij hoort
hoort (TWEE

II.
BIJZINNEN.
INDEEL ING DER BIJZINNEN.
II. INDEELING
Bijzinnen kunnen
Bijzinnen
kunnen worden
worden ingedeeld
ingedeeld in:
in:ac.
a. onderwerpszinnen,
onderwerpszinnen, b.
b. gegeC. voorwer'psainn
zegdezinnen, c.
zegdezinnen,
bijzinnen
voorwerpszinnen,
en, d.
d. bijvoeglijke
bijvoeglijke bijzinnen
e.
bijwoordelijke bijzinnen.
bijzinnen.
e. bijwoordelijke
De ONDERWERPSZIN
is het
het onderwerp
A. De
ONDERWERPSZIl~' is
den hoofdzin.
onderwerp van
van den
Wie laatst
laatst lacht,
** fVie
lacht, best
best lacht.
Wie eens
eens liegt,
** Wie
liegt, wordt niet
niet gemakkelijk
gemakkelijk meer
rneergeloofd.
geloofd.
de hootdzin
Wanneer de
hoofdzin voorafgaat,
voorafgaat, dient
dient het
OPM.
OPM. Wanneer
het voornaamwoord
voornaamwoord HET
als voorloopig onderwerp.
is door
de wetenschap
wetenschap uitgemaakt,
uitgemaakt, dat
** HET
HET is
door de
draai t.
dat de
de aarde
aarde draait.
van den
Bij omzetting
Bij
omzetting van
den hoofdzin
hoofdzin achter
achter den
den bijzin,
bijzin, vervalt
vervalt het
voorloopig onderwerp.
voorloopig
aarde draait, is
* Dat
de aarde
Dat de
lie
is door
door de
de wetenschap
uitgemaakt,
wetenschap uitgemaakt.
De GEZEGDEZIN
kan vergeleken
B. De
GEZEGDEZIN kan
vergeleken worden
worden met
met het
het naamwoordelijk
van het gezegde;
deel van
deel
gezegde ; in
in den
den hoofdzin
dus een
een koppelwoord
koppelwoord
hoofdzin moet
moet er dus

voorkomen.
Hij is,
is, wat
wat hij
** Hij
Iii] schijnt..
scliijni. .
Hij zal
** Hij
zal worden,
worden, wat
liij altijd
aliijd verlangd
verlangd heeft
lieejt te
te zijn.
zijti,
wat hij
niet, uiie
** Die
Die man is niet,
wie hij
hij schijnt.

VOORWERPSZIN. De
c.
De VOORWERPSZIN.
De voorwerpszinnen worden onderverdeeld in:
in :
C. De

voorwerpszinnen (zie
lijdende voorwerpszinnen
1.
8, §§ 1).
1).
1. lijdende
(zie blz,
blz. 8,
me, dat
Hij zei
dat ik
** Hij
zei me,
ik ongelijk
ongelijk had.
wetenschap heeft
heeft uitgemaakt,
* De
De wetenschap
uitgemaakt, dat
draaii.
dat de
de aarde
aarde draait.

OPMERKINGEN.

OPMERKINGEN.

de directe
Bij de
directe rede
a. Bij
rede (zie
(zie bIz.
woordblz. 11'
11' §§1)1) heeft
de woordbijzin de
heeft de
de bijzin
orde van
van een
orde
hoofdzin.
een hoofdzin.
Hij zei:
** Hij
zei: «({ Ik kan
kan niet
niet langer
langer blijven.
blijven. »
»
Het persoonlijk
voornaamwoord HET
b. Ret
persoonlijk voornaamwoord
SOlTIS als
HET wordt
wordt soms
als voorloopig
lijdend voorwerp
lijdend
voorwerp gebruikt.
gebruikt.
HET u gezegd,
Ik heb
** Ik
heb HET
gezegd , dat
dat hij
hij hier
hier was.
meewerkende
2. xneewerkende of
of belanghebbende
2.
belanghebbende voorwerpszinnen
voorwerpszinnen (zie
blz.
(zie hlz,
8,
II).
8, § II).
uien eere
eere toekomt.
** Eere,
Eere, wien
uw vertrouwen
* Schenk
Schenk uw
vertrouwen alleen,
alleen,wie
uiaardiq is.
wie dat
dat waardig
Wie er
er om
om vraagt,
vraagt, zenden
** Wie
zenden wlj
wij een
een monster.

DE SAMENGE
3. oorzakelijke voorwerpszinnen (zie blz. 8, § III).
* Reken niet op wie geen liefde heeft.
OPM. De oorzakelijke voorwerpszin wordt soms in den hoofdzin door
HET of door een voornaamwoordelijk bijwoord (zie blz. 44', IV)

aangekondigd; deze woorden noemt men dan voorloopig oorza kelijke voorwerpen.
* Ik ben HET mij bewust, dat ik nog veel te leeren heb.
* Weinig dachten wij ER aan, dat hij ons zou verraden.
4. handelende voorwerpszinnen (zie blz. 8, § IV).
* Hij werd opgenomen, door wie hem eerst verstooten had.

D. BIJVOEGLIJKE BIJZINNEN bepalen een zelfstandig woord; ze
hebben, in den samengestelden zin, dezelfde functie als de bijvoeglijke bepalingen in den enkelvoudigen zin. (zie (blz. 8; I).
* Het papier waarop hij schreef, was gelinieerd.
* De leerling die werkt, wordt beloond.
* Is er iemand, die dien man kan helpen?
* Het bericht, dat hij niet was geslaagd, verwekte algemeene
verbazing.
* Het spreekwoord « Soort zoekt soort » is zoo oud als de straat
OPM.

In beide laatste zinnen hebben de bijvoeglijke bijzinnen de
waarde van een bijstelling.

E. BIJWOORDELIJKE BIJZINNEN hebben, in den samengestelden
zin, dezelfde functie als de bijwoordelijke bepalingen in den enkelvoudigen zin (zie blz. 8', II); ze kunnen, naar gelang hun beteekenis, ingedeeld worden in bijwoordelijke bepalingen van:
1. plaats : De ploeg gaat nu, waar eens de golven bruisten.
2. tijd : Toen we hier aankwamen, waren we zeer moe.
3. graad: Het regent dat het giet.
4. modaliteit: Naar men zegt, heerscht hongersnood in dat land.
5. voorwaarde of veronderstelling: Zoo ik het wist, zou ik het
Komt hij niet vandaag, dan komt hij morgen.
u zeggen.
6. oorzaak: Doordat ik ziek was, kon ik de reis niet meemaken.
7. reden : Wij blijven thuis, omdat het slecht weer is.
8. doel : Hij verhuurde zijn huis, opdat het niet onbezet zou blijven
9. toegeving : Ofschoon hij ziek was, ontving hij mij.
10. omstandigheid: Hij liep mij voorbij, zonder dat hij mij groette
11. beperking: Voor zoover ik er over oordeelen kan, is dit een goed
boek.
12. hoedanigheid of wijze: Zooals de boom valt, blijft hij liggen.
13. vergelijking: Mijn fout is groo ter, dan ik vermoedde.
14. gevolg: Het had zooveel geregend, dat de wegen onbruikbaar

waren.
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STELDE ZIN.

OPMERKINGEN.
I. DIRECTE EN INDIRECTE REDE.
Wanneer men, in een bijzin, de woorden van iemand letterlijk weergeeft, zegt
men, dat de bijzin directe rede is. Wanneer dit niet het geval is, zegt men
dat de bijzin indirecte rede is.
DIRECTE REDE :

* Hij zei: « Ik ben nog nooit te laat gekomen >>.
* Hij antwoordde: « Ik beloof het u. »
* Caesar getuigde: « De moedigste onder alle Galliërs zijn de
Belgen. »
INDIRECTE REDE :

* Hij zegt., dat hij nog nooit te laat gekomen is.
* Hij antwoordde, dat hij het mij beloofde.
* Caesar getuigde, dat de moedigste onder alle Galliërs de Belgen
waren.
II. SAMENGETROKKEN ZINNEN.
In een samengestellen zin kunnen twee of meer hoofdzinnen, alsook twee of
meer bij zinnen, samengetrokken zijn (zie blz. 10 § 3) .
* Die man zegt en schrijft, wat hij denkt (TWEE SAMENGETROKKEN
HOOFDZINNEN).

* Hij zegt, wat hij hoort enl ziet (TWEE SAMENGETROKKEN BIJ
-ZINE).

III.

TU S S CHENZ INNEN .
Een tusschenzin is een zin, die tusschen de deelen van een anderen zin in
geplaatst is.
hij had gelijk
dat er eerst orde moest komen.
* Hij zei
* « Ik heb », sprak hij, « mijn plicht verzuimd ».

IV.

BEKNOPTE BIJZINNEN.

Sommige zinsdeelen zonder persoonsvorm hebben de waarde van een bijzin
en kunnen dan ook licht door een bijzin worden vervangen:
a. Onbepaalde wijs + te.
* Hij liep, om op tijd te komen.
* Het is mij niet mogelijk, vandaag te komen.
* Het is de plicht van ons allen, den weg te banen, voor wie na
ons komen.
* Hij dacht er niet aan, ooit terug te keeren.
b. Tegenwoordig deelwoord.
* Dit hoorende, kon ik niet langer meer zwijgen.
c. Verleden deelwoord.
* In de verte zagen we de hooge boomen, in de gedaante van
zoovele reuzen, nevens elkander geplaatst.

V. ELLIPTISCHE ZINNEN.
Elliptische zinnen zijn zinnen, waarin een of meer deelen ontbreken of ver
zwegen zijn.

-

* Nog eens en vlugger 1

* Hoor eens, wat heerlijke muziek.
* Nog een beweging en ik sla u neer!

a_...

DE SAMENGESTELDE ZIN.
WOORD SCHIKKING.
A. IN NEVENGESCHIKTE ZINNEN.
In de nevengeschikte zinnen die na de volgende voegwoorden komen, is er
geen omzetti g :EN, DOCH, OF, OFWEL, MAAR, NOCH, WEL, WELNU, WANT.
* Hij heeft ongelijk, WANT ik heb gehoord dat ...
In de nevengeschikte zinnen die na andere voegwoorden komen, is er omzet
-ting
(zie blz. 45, § II).
Wij hebben eerst gerust, DAN zijn wijj uitgegaan.
B. IN EEN HOOFDZIN.
De woordschikking in den hoofdzin is dezelfde als die van een enkelv. zin.
We hoeven hierbij te voegen, dat er in den hoofdzin omzetting is, wanneer
een bijzin voorafgaat.
Daar het regende, had ik mijn paraplu meegenomen.
Ook wanneer de hoofdzin in den bijzin i ngelascht
ngelascht is (zie blz. 11', III).
* Ik zal, zegde hij, hem nooit meer weerzien.
OPM. Er is geen omzetting in den hoofdzin :
a. Wanneer de voorafgaande bijzin ingeleid wordt door AL, HETZIJ,
WIE... OOK, WAT... OOK Of EEN BIJWOORD + OOK.

Hetzij hij meekomt of niet, ik vertrek.
* Al is hij rijk, hij i -, ongelukkig.
ie hij ook zij, ik heb geen vertrouwen in hein.
* Wat hij ook moge zeggen, hij wordt niet geloofd.
Hoezeer hij ook getracht heeft onze schuilplaats te ontdekken,
hij is er niet in geslaagd.
b. Wanneer de hoofdzin voorafgegaan wordt door een voorwaar
delijken bijzin zonder voegwoord.

-

* Komt hij vandaag niet, hi f komt morgen.

G. IN EEN BIJZIN.
1.. In den bij zin wordt de persoonsvormorgaans aan het einde

geplaatst.
* Hij zegt, dat hij morgen k.g omt.
O iu. Wanneer het werkwoord vara den bijzin in een samengestelden tijd
voorkomt, mag liet hulpwerkwoord voor of na het hoofdwerkwoord
worden geplaatst s Welluidendheid). .
* Ik weet niet, of hij mij gezien heeft (of : heeft gezien).
* Hij schreef mij, dat hij zou komen (of: komen zou).
2. Er zijn ook bijzinnen, die dezelfde woordschikking hebben als een hoofdzin:
a. Wanneer de bijzin directe rede is:
Hij zei : « Morgen is het te laat. »
b. In zekere bijzinnen, die door het voegwoord of worden ingeleid.
* Het duurde niet lang, of hij was weer thuis.
3. Er zijn ook bijzinnen, waarin er omzetting is:
a. De bijwoordelijke bijzinnen van voorwaarde zonder voegwoord.
* Komt hij, dan zullen we hem zeggen ...

b. De bijwoordelijke bijzinnen van toegeving die ingeleid worden door het
voegwoord AL.
* Al is hij rijk, hij is niet gelukkig.
c. In vergelijkende bijvoeglijke bijzinnen die ingeleid worden door het
voegwoord ALS in de beteekenis van ALSOF.
* Hij neemt een houding aan, als ware hi; hier de baas.
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DE ZINTEEKENS.
1. De PUNT ( . ) staat:
a. na een voizin, die geen rechtstreeksche vraag of geen uitroeping is.
b. na een opschrift of een titeL
C. na een verkorting (zie bz. 5' § VI).
2. Het VRAAGTEEKEN ( ? ) staat na een rechtstreeksche vraag.
* Hoe laat is het ? - MAAR Hij vroeg me, hoe laat het was.
3, Het UITROEPTEEKEN ( ! ) plaatst men na uitroepen, wenschen,
heveien , verzoeken, tusschenwerpsels, zelfs in een zin.
* Leve de Konini ! Hip! hip! hip! hoera!
* 1-Telaas ! wat een vriies voor ons ! Foei ! booze jongen!
4. De KOMMA ( , ) wordt gebezigd:
a. om zinnen van eTkaar te scheiden.
* Hij zegde ons, dat hij te laat gekomen was.
Gewoo& ijk wordt geen komma geplaatst vóór de voegwoor
den EN en OF.
b. tusschen de verschillende deelen van een opsomming, maar gewoonlijk niet vóór EN en OF.
* De inspecteur, de directeur, de leeraar en de leerlingen, alien
waren aanwezig.
c. om aansprekingen en bijstellingen van de andere zinsdeelen te
scheiden.
* Vader, mag ik vandaag met u mee?
* Jacob van Artevelde, de Wijze Mar' van Gent,
5. De KOMMAPTJNT (:) duidt een kortere rust aan dan de punt, maar
een langere dan de komma. Een kommapunt wordt geplaatst tus
schen zinnen die, alhoewel ze een geheel op zichzelf vormen, toch
nauw verbonden zijn.
* in drie weken krijgt men al een aardigen indruk van dit land;
wil men meer in details treden, dan zijn even zooveel maan
den noodig.
6. De DUBBELE PUNT (:) wordt gebruikt om een opsomming, een verklaring of een aanhaling aan te kondigen.
* Dat mooie land heeft zijn bezwaren: de vliegenplaag en het stof.
* Hij spreekt drie talen: Nederlandsch, Fransch en Duitsch.
* Caesar schreef: « De Belgen zijn de dappersten onder de
Galliërs. »
7. De GEDAGHTESTREEP (—) duidt een langere poos aan en wordt
gebruikt
a. tussehen de verschillende deelen van een samenspraak.
* Waarom is hij niet gekomen ?» - « Omdat hij te veel werk had*.
h. vóór en achter zekere tusschenzinnen.
* De schooljeugd -- zij vindt haar genoegens
* Op 't kerkhof als overal * Loopt saam; er wordt begraven
(De Génestet).
* Dat is een aardig ceval.
8. De AANHALINGSTEEKENS (« ») worden gebezigd, als men iemands
woorden of een tekst letterlijk aanhaalt.
* « \Velnu, zegde hij, « ik denk, dat ik mijn plicht heb gedaan. »
9. Het BELETSELTEEKEN (... ) duidt een plotseling afbreken van
de gedachte aan.
* Ga weg, of ik
10. De HAAKJES ( ) dienen om woorden, die buiten het zinsverbanci
staan, af te zonderen.
* Jan (want alle knechten heeten Jan) voer met den wagen uit.
(Biiderdijk).
11. De ALINEA dient om de gedaclitengroepen van een opstel van elkaar
-

af te zonderen.

12. De PARAGRAAF (§) is een teeken ter aanwijzing van een nieuwe passage, een nieuw onderdeel van een hoofdstuk.
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DE NAAM

DE NAAMVA LLEN.
NAAMVALLEN zijn de verschillende vormen, die zekere woorden in een zin
aannemen om hun betrekking met andere deelen van den zin aan te duiden.
In het Nederlandsch zijn er vier naamvallen

1.
2.
3.
4.

de nominatief of eerste naamval.
de genitief of tweede naamval.
de datief of derde naamval.
de accusatief of vierde naamval.

I. NOMINATIEF.
In den nominatiefsvorm staan:
a. het onderwerp (zie blz. 6').
* De arme man heeft alles verloren.
* Ons geld is zooveel waard als onze arbeid.

b. het naamwoordelijk deel van het gezegde (zie blz. 7, B).
* Jan is onze vriend ; eens wordt hij ook de uwe.
c. de bijstelling (zie blz. 8', I) en de bepaling van gesteldheid (zie
blz. 9, III) bij een zelfstandig woord in den nominatiefsvorin.
* Jacob van Artevelde, de Wijze Man van Gent, werd door zijn
medeburgers vermoord.

* Willem van Oranje werd de Zwijger genoemd.
* Gezelle wordt als de grootste Vlarimsche dichter beschouwd.
d. de aanspreking (zie blz. 9).
* Ik dank u, Beste Vriend.
e. de titels en opschriften.
* De Leeuw van Vlaanderen. De zin.

II. GENITIEF.
In den genitiefsvorm staan :
a. de bijvoeglijke bepalingen zonder het voorzetsel VAN (zie blz. 8' I).
* De heer des huizen. Het graf mijner moeder.
* Het gezang der vogelen. Vaders zetel.
OPM. In gewone taal gebruikt men den genitiefsvorm nog enkel voor
het vrouwelijk enkelvoud en in het meervoud.
b. zekere oorzakelijke voorwerpen (zie blz. 8, III).
* Ontferm u onzer. Hij is der taal (oOK : de taal) machtig.
c. zekere bijwoordelijke bepalingen (zie blz. 8', II) die echte bijwoordelijke
uitdrukkingen zijn geworden.

* 's morgens, 's avonds, 's winters, dezer dagen, enz.
Zie de voornaamste genitiefsvormen op blz. 14.

VALLEN.
III. DATIEF.
In den datiefsvorm staan. :
a. het meewerkend voorwerp (zie blz, 8, § II) zonder het voorzetsel AAN
of VOOR.
* Hij gaf den bedelaar een stuk brood,
* De kuur was den zieke heilzaam.
* Ik heb hun gevraagd, of ze meekwamen.
b. de bijstelling (zie blz. 8', 1) en de bepali n g van gesteldheid (zie
blz. 9, III) bij een zelfstandig woord in den datiefsvorm.
* De vader gaf hein, zijn oudsten zoon, een mooi geschenk.
* Ik verwijt hem, als den eenigen schuldige, dat zwaar misdrijf.
d. een zeker aantal vaste uitdrukkingen zooals : TEN GESCHENKE GEVENTE ALLEN TIJDE, TEN GRAVE DALEN, TE GOEDER TROUW ZIJN, MET VOORBEDACHTEN RADE HANDELEN,IN DEN BEGINNE, VAN KONINKLIJKEN BLOEDE,
MET DIEN VERSTANDE, IN DER MINNE, TE DEZER GELEGENHEID, NA 1)EN
ETEN, ONDER EEDE, enz. (zie blz. 14).

IV. ACCUSATIEF.
In den accusatief svorrn staan :
a. het lijdend voorwerp (zie blz. 8 § I).
* Ik heb onzen gebuur in het park ontmoet.
* Dezen man heb ik nog nooit gezien.
b. de voo „'werpei. en bepaling„n met een voorzetsel.
* Laat ons nog vandaag aan dien man schrijven.
(MEEWERKEND VOORWERP, Zie blz. 8, II).
* De vader had voor zijn oudsten zoon een vulpen gekocht.
(MEEWERKEND VOORWERP).
* Dit is voor hen. (MEEWERKEND VOORWERP).
* Ik heb het aan hen gegeven. (MEEWERKEND VOORWERP).
* Hij is bang voor den hond. (OORZAKELIJK VOORWERP, zie bl.8, III).
* De akker wordt door den landbouwer beploegd.
(HANDELEND VOORWERP, zie blz. 8, IV).
* Dit is de woning van onzen leeraar.
(BIJVOEGLIJKE BEPALING, zie blz. 8 , T).
* Hij bleef op den stoel zitten.
(BIJWOORDELIJKE' BEPALING, zie blz. 8', II).
'

OPM. In zekere bepalingen wordt het voorzetsel verzwegen.
* Hij bleef daar staan, den hoed in de hand ( = MET den ...).
* Hij werkte den ganschen dag (= GEDURENDE ...)
c. de bepalingen van plaats, tijd en maat, zelfs wanneer ze zonder
voorzetsel voorkomen.
* Ik wandelde dien weg op en af.
* Gent, den 5den September.
* Deze plank is een halven duim dik.
d. de bijstelling (zie blz. 8', I) en de bepaling van gesteldheid (zie
blz. 9, III) bij een zelfstandig naamwoord in den accusatiefsvorm.
* Dit was het lot van Jacob van Artevelde, den Wijzen Man

van Gent.

* De Vlamingen beschouwen Gezelle als hun grootsten dichter.
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GEN ITIEFSVORMEN .

allengskens
allerhande
allerlei
allerwegen
alleszins
anderdeels
anderszins

eenerlei
eenigermate
eenigszins
(mijns) erachtens

barrevoets (blootsvoets)
beleefdheidshalve
binnenshuis
binnenslands
binnensmonds
blootshoofds
blootsvoets
buitenshuis
buitenslands

deels
derhalve
dermate
derwege
derwijze
desniettegenstaande
desniettemin
desnoods
des anderendaags ('s anderendaags)
des avonds ('s avonds)
des daags ('s daags)
des middags ('s middags)
des morgens ('s morgens)
des nachts ('s nachts)
s' jaars
des winters ('s winters)
deswege
des zomers ('s zomers)
drieërhande
drieërlei
droogvoets
duidelijkheidshalve
(mijns) dunkens

gebiedenderwijze
geenszins
gelijkerwijze
(on)gelukkigerwijze
geenerhande
geenerlei
gewapenderhand
gewetenshalve
gezamenderhand
grootendeels

halverwege(n)
hangendshoofds
heelhoofds
heelhuids
hoekswijze (hoeksgewijs)
kortheidshalve
kruisgewijs (kruiswijze)

,

het (on)eens zijn of worden
eensdeels
eenerhande
eensklaps

langzamerhand
meestendeels
menigerhande
menigerlei
middelerwijl
natuurlijkerwijze
nederigheidshalve
noodzakelijkerwijze
(mijns) ondanks
onverrichter zake
(mijns) oordeels

redelijkerwijze
roemrijker gedachtenis

schetsgewijze
slaags worden
slangswijze
smeekenderwijze
spoorslags
sprekender wijze
sprekensgewijze
steels(ge)wijze
stormenderhand
stuksgewijze

toevalligerwijze
tot barstens toe
tot walgens toe
trapsgewijze
troepsgewijze
tweeërhande
tweeërlei
velerhande
velerlei
vierderhande
vierderlei
volgenderwijze
voornemens zijn
welluidendheidshalve
welvoegelijkheidshalve
weshalve
(mijns) wetens
willens en wetens
willens zijn

(mijn vader) zaliger
zaliger gedachtenis
zelfstandigerwijze
zienderoogen.

1.4' --

DATIEFSVOR1VJEN.

te lande
te laste van
te water
te rade gaan
te elke stonde
te stade komen
te goeder trouw
te kwader trouw
te gelijker tijd
te allen tijde
te goeder ure
te kwader ure
te velde trekken
te mijnen voordeele
te wege brengen

achterstrate loopen
achterwege blijven
bij der hand zijn
bij gebreke aan
bij klaren dage
bij name
bij den lijve
bij monde van

in aller ijl
in den beginne
in koelen bloede
in den donkere
in geener manie re
in geenen deele
in gebreke
in gemoede
in grooten getale
in allerhaast
in den jare
in den klare
in der minne
indertijd
in dier voege
in den wilde
met den eerste
met den donkere
met den klare
metterdaad
metterhaast
mettertijd
met gebogen hoofde
met onbedekten hoofde

ten antwoorde geven
ten aanzien van
j ten
behoeve van
ten beste geven
ten bepaalden dage
ten eeuwigen dage
ten huidigen dage
ten uitersten dage
ten deele
ten dienste staan
ten einde
ten eerste
ten ergste genomen
ten getale van
ten goede riemen
ten getuige
ten halve
ten hemel
ten hove verschijnen

;
met opgeheven hoofde
j
met der dood gestraft
met luider stemmeIi
met voorbedachten rade
met rijpen rade
met eere
met name
I
naderhand
na den eten

op der aarde
op heeter daad
te allen tijde
te berde brengen
te bergen rijzen
te dien einde
te dezer gelegenheid
te welker gelegenheid
te goed hebben
te g oed houden
te gronde gaan
te mijnen koste

1
1
^

ten huize van
ten jare
ten koste van
ten kwade duiden
ten platten lande
ten minste
ten oorlog trekken
ten overvloede
ten prooi aan
ten . slotte

ten strijde trekken
ten spijte van
ten spotte van
ten tijde van
ten gepaster tijde
ten tooneele voeren
ten volle
ten voordeele van
ten verderve van
ten bewijze van
ten teeken van

!
5
1 ter aarde bestellen
i ter aarde werpen

ter dege
ter dood veroordeelen
ter eere van
ter gelegenheid van
ter gedachtenis
ter rechter hand
ter harte nemen
ter helle
ter hulpe roepen
ter hande nemen
ter hande stellen
ter liefde van
ter markt gaan
; ternauwernood
ter ooren komen
ter oorzake van
ter plaatse
ter schole gaan
terstond
ter vlucht
ter wereld komen
ter wereld brengen
ter willekeur
ter zake komen
ter zijde
ter vergelding
ter beschouwing
ter beschaming van
ter verschooning
ter verdediging
ter verontschuldiging
uit der hand
uitermate
uit den huize

uit den lande
uit dien hoofde
uit den nieuwe
uit den ruwe
uit der ooge
uit der hart

van adellijken bloede
van den huize
van den lande

van ganscher harte
van edelen geslachte
van hooger hand
van grooten huize
van nature
van noode zijn
van noode hebben
van langerhand
van lieverlede
van ambtswege
van hunnentwege
van rechtswege
vanwege
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DE WOORDSOORTEN.

I. VERANDERLIJKE EN ONVERANDERLIJKE WOORDEN.
De woordeb van een zin kunnen, naar hun beteekenis en dienst, in verschillende
groepen worden gerangschikt. Gewoonlijk onderscheidt men tien zulke groepen,
die woordsoorten of rededeelen worden genoemd. Het zijn:
A. De VERANDERLIJKE woorden, d.i. degene, die door verbuiging, vervoeging of trappen van vergelijking, eenige verandering ondergaan :
1. H Iet werkwoord (zie blz. 34').

* lezen, schrijven, doen, hebben ...

: wordt varvoegd.

2. f Iet zelfstandig naamwoord (zie blz. 15').
-

* vader, deur, stoel, wijsheid...

3. foet bijvoeglijk naamwoord (zie blz. 21).
* Dit huis is prachtig.
* Een blauw potlood.
4. Het lidwoord (zie blz. 20).

worden verbogen

* de, het, een.
5. Het voornaamwoord (zie blz. 23).

* ik, gij, dit, dat, wie, mijn, ...
6. Het telwoord (zie blz. 33).

* één, zes, tien, beide, eerste, ...

B. De ONVERANDERLIJKE woorden, d.i. degene, die altijd op dezelfde
wijze worden geschreven :
1. Het bijwoord (zie blz. 44).
* Dit paard loopt snel.
* Dit boek is zeer schoon.
* Hij schrijft heel wel.
2. Het voorzetsel (zie blz. 46).

* in, op, over, bij, na, binnen...
3. Het voegwoord (zie blz. 45).

* en, maar, o/, nochtans ...

4. Het tusschenwerpsel (zie blz. 45).

* helaas 1 och 1 hemel! ...

OPMERKING.

Het gebeurt wel eens, dat een woord zoowel tot de eene groep
als tot de andere kan worden gerekend.
Zoo kan, b.v., het woord LEZEN in den zin « Lezen is aangenaam », zoowel
zelfstandig naamwoord als werkwoord worden genoemd.
Het woord SCHOON is bijvoeglijk naamwoord in « Dit boek is schoon »,
maar bijwoord in « Hij schrijft schoon ».

II. SYNONIEMEN EN HOMONIEMEN.
A. Synoniemen of zinverwante woorden zijn woorden, die veel overeenkomst
doch eenig verschil in beteekenis hebben.
* aanvang en begin, huis en woning, lier en trotsch.
B. Homoniemen of gelijkluidende woorden zijn woorden, die dezelfde uitspraak
hebben, doch verschillen in schrijfwijze.
* weide en wi/de, hart en hard, weken en veeeken.

HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD.
ALGEMEENE BEGRIPPEN.
I. BEPALING. Zelfstandige naamwoorden of substantieven zijn woorden, die
personen, dieren of zaken noemen en die gewoonlijk een lidwoord vóór

zich hebben.
De meeste woorden kunnen door voorplaatsing van een lidwoord als zelf
naamwoorden worden gebruikt.
-standige
* het lezen, de zes, het blauw van den hemel.

Ii. INDEELING.
A. C o n c r e t e zelfstandige naamwoorden: Ze benoemen een persoon, dier, zaak of stof.

* vader, leger, tafel, kat, hout.
Concrete zelfstandige naamwoorden worden verdeeld in
a. persoonsnamen : rader, kind, molenaar.
b. diernamen
: paard, leeuw, schaap.

c. zaaknamen
: potlood, pen, huis.
d. stofnamen
• goud, ijzer, diamant (zonder bepaalde grenzen)
OPM. Een zelfde naamwoord kan nu eens als zaaknaam, dan
weer als stofnaam voorkomen.
* Een doekspeld met een diamant in (zaaknaam).
* Diamant is een delfstof (stofnaam).
Concrete zelfstandige naamwoorden worden ook verdeeld in
1. eigennamen : Ze worden van alle andere zelfstandigheden van
dezelfde soort onderscheiden :
* Brussel, Napoleon, het Jubelpark.

2. soortnamen: Ze zijn gemeen aan al de zelfstandigheden van
dezelfde soort :
* kamer, vogel, kerk.
OPM. Een eigennaam kan wel eens als soortnaam worden gebruikt.
* Ik heb een A jax gekocht (= een fiets van dit merk).
Wanneer zulke woorden hun karakter van eigennaam heelemaal verloren hebben, worden ze roet een kleine letter

geschreven.
* Zij hebben champagne en cognac gedronken.

Verzamelnamen benoemen een verzameling van 7elfslan.dig-

heden van een zelfde soort., die als een eenheid wordt opgevat.

* leger, gebladerte, volk, groep, geboomte.

B. A b s t r a c t e zelfstandige naamwoorden: Ze benoemen, wat wij
niet met de zintuigen kunnen waarnemen (een toestand, een kenmerk, een gewaarwording, een handeling, een maat, een tijd).

* vreugde, liefde, uil, weldadigheid, hoogte, dag.

OPM. Een zelfde nw. kan nu eens concreet, dan weer abstract zijn.
* Een liter melk (ABSTRACT).
* De liter is vol water (CONCREET) .
III. GESLACHT. Zelfstandige naamwoorden hehooren tot drie geslachten :
1. mannelijk: ze kunnen vervangen worden door hij
(^t de >>-- woorden .
2. vrouwelijk : ze kunnen eervanen worden door zij
)
zi
3. onzijdig : ze kunnen vervangen worden gloor het : (« het >>-woordeii ).
IV. GETAL. De meeste zelfstandige naamwoorden hebben twee getalsvormen :
a. een enkelvoudsvorm: Het. zelfstandig naamwoord benoemt een enkele,

zelfstandigheid.

* kind, vader, tafel, waarheid.

b. een meervoudsvorm: Het zelfstandig naamwoord benoemt meer
dan één zelfstandigheid.
* kinderen, vaders, tafels, waarheden.
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I. MANNELIJK zijn:
A. Naar hun beteekenis:
1. De namen van personen en dieren van het mannelijk geslacht (natuurlijk geslacht) : de(n) hovenier, de(n) schilder, de(n) hengst, de(n) os.
OPM. De gemeenschappelijke namen van dieren zijn onzijdig (het
paard, het rund). Ontbreekt er een naam voor het wijfje, dan
zijn de namen van sterke dieren gewoonlijk mannelijk (de(n) kameel, de(n) olifant) en de namen van zwakke dieren gewoonlijk
vrouwelijk (de muis, de zwaluw).
2. De namen van jaargetijden, maanden en dagen.
UITZ. : de LENTE is vrouwelijk.
3. De namen van munten : de(n) frank, de(n) gulden, de(n) schelling.
UITZ. : de MARK, de PISTOOL, de GUINJE zijn vrouwelijk.
4. De namen van boomen : de(n) eik, de(n) beuk, de(n) olm.
UITZ. : de LINDE en de TAMARINDE zijn vrouwelijk.
5. De namen van bergen : de(n) Etna, de(n) Vesuvius.
6. De meeste namen van stroomen : de(n) Rijn, de(n) Teems.
EENIGE UITZONDERINGEN: de ELBE, de MAAS, de SCHELDE zijn vrouwelijk.
7. De namen van steenen : de(n) diamant, de(n) manner.
OPM. Als stofnamen zijn ze onzijdig (zie blz. 16', A, 2).
B. Naar hun vorm :
1. De meeste stammen van werkwoorden, die een handeling aanduiden:
de(n) gang, de(n) strijd, de(n) stap.
OPM. Wanneer deze woorden een zaak aanduiden, zijn ze vrouwelijk.
De gang en de trap van een huis.
2. De namen van vruchten, die uitgaan op -oen en -ei: de(n) meloen,
de(n) citroen, de(n) eikel, de(n) appel.
3. De namen van zaken, die uitgaan op -im en -rm: de(n) helm
(= hoofddeksel), de(n) storm, de(n) palm (= trop. boom).
UITZ.: de HELM (= plant), de UNIFORM, de PALM (= handvlak, maat,
kruid) zijn vrouwelijk ; het SCHERM is onzijdig.
4. De namen van zaken, die uitgaan op -aar, -aard, -erd, -em, -sem :
de(n) kandelaar, de(n) standaard, de(n) lommerd, de(n) bezem, de(n) bloesem.
5. De namen van vaartuigen, die uitgaan op -er : de(n) schoener, de(n)
kotter.
6. De namen van werktuigen, die uitgaan op -el en -er, en van werk
zijn afgeleid : de(n) beitel (van beitelen), de(n) gie--worden
ter (van gieten).
7. De zelfstandige naamwoorden op -dom, wanneer ze een toestand uit
: de(n) rijkdom, de(n) adeldom.
-druken
OPM. Ze zijn onzijdig, als ze een verzameling of een gebied aanduiden:
het christendom, het hertogdomn.
zijn :
A. Naar hun beteekenis:
1. de namen van personen en dieren van het vrouwelijk geslacht (na
geslacht) : de moeder, de zuster, de koe, de merrie. -turlijk
Zie OPM. onder A, 1. hierboven).
2. de namen van letters, cijfers en muzieknoten : de a, de zes, de do•

II. VROUWELIJK
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3. De meeste namen van bloemen en vruchten.

de roos, de lelie, de perzik, de bezie.
UITZ. : Die op -OEM en -EL zijn mannelijk (zie blz. 16, I, B 2).
OPM. De woorden ABRIKOOS, KASTANJE, OLIJF, PERZIK enz. zijn mannel. als naam van den boom, maar vrouw, als naam van de vrucht.
4. De namen van vaartuigen, die niet uitgaan op -er, alsook de eigen
-namev
schepen : de boot, de sloep, de « Normandie >>.
5. De namen van muziekinstrumenten : de harp, de klarinet, de piano.
UITz. : de(n) HOREN, de(n) DOEDELZAK, de(n) TRIANGEL.
6. De meeste stofnamen, die met het lidwoord DE worden gebruikt.
NOCHTANS: de(n) AZIJN, de(n) INKT, de(n) HONING, de(n) NECTAR, de(n)
MOSTERD, de(n) ROOM, de(n) WIJN.
OPM. VISCHNAMEN als haring, paling, zalm, visch, enz., zijn mannelijk
als diernamen maar vrouwelijk al stofnamen.
B. Naar hun vorm
1. De woorden die uitgaan op -e, -de, -te, -held, -nis: de stonde, de
UITZ.

koude, de hoogte, de schoonheid, de gevangenis.
: de(n) VREDE.

2. De abstracte zelfstandige naamwoorden (zie blz. 15', II B), die
van werkwoorden zijn afgeleid en uitgaan op -st en -ing : de kunst,
UITZ.

de vergadering.
: de(n) DIENST
de(n) LAST.

3. De zelfstandige naamwoorden die uitgaan op -schap en met het
lidwoord DE worden gebruikt : de vriendschap, de boodschap.
4. De zelfst. nw. die uitgaan op -age, -ij, -ei, -ie, lek, -telt, -uw: de
personage, de dekenij, de pastei, de ruzie, de muziek, de

majesteit, de schaduw.

III. ONZIJDIG zijn:
A. Naar hun beteekenis:
1. De gemeenschappelijke namen van dieren en de meeste namen
van kleine dieren: het paard, het schaap, het kalf, het lam.
2. De meeste stofnamen: het diamant, het draad. het ijzer, het goud.
OPM. Diegene die het lidwoord DE nemen, zijn meestal vrouwelijk.
3. De namen van landen, provincies, steden, eilanden en talen.
B. Naar hun vorm:
1. De verkleinwoorden: het bloempje, het kindeken, het vogelijn.
2. De zelfstandige naamwoorden, die van werkwoorden zijn afgeleid
en beginnen met een van de voorvoegsels be-, ge -, ont-, ver-: het
UITZ.:

berouw, het geschreeuw, het onthaal, het verhaal.
de(n) VERKOOP, de ONTVANGST.

3. De bijvoeglijke naamwoorden, de infinitieven en de deelwoorden,
die als zelfstandige naamwoorden worden gebruikt : hef schoone, het

lezen, het geschrevene, het toekomende.

4. De zelfstandige naamwoorden, die uitgaan op -sel : het mengsel.
5. De zelfstandige naamwoorden, die uitgaan op -dom en een verzameling of een gebied noemen: het christendom, het bisdom.
OPM. Diegene die 't lidwoord DE nemen, zijn mannelijk (zie blz. 16, B, 7).
6. De meeste zelfstandige naamwoorden, die uitgaan op -schap : het

graafschap, het landschap.

OPM. Diegene die het lidwoord DE nemen, zijn vrouwelijk.
7. De meeste verzamelnamen, die beginnen met het voorvoegsel ge- en

uitgaan op -te : het gevogelte, het gebladerte, het gebergte.
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EENIGE BIZONDERE GEVALLEN.
I. De SAMENGESTELDE zelfstandige naamwoorden hebben meestal het
geslacht van het laatste lid.
* de mannetjesmuis (de muis is vrouwelijk).

EENIGE UITZONDERINGEN:
het tijdstip (de STIP is vrouwelijk)
de postzegel (het ZEGEL is onzijdig)
het kerkhof
(de(n) HOF is mannelijk).
de(n) booswicht (het WICHT is onzijdig).
II. GEMEENSLACHTIGE zelfstandige naamwoorden zijn namen van personen of dieren, die mannelijk of vrouwelijk kunnen zijn, naargelang ze mannelijke of vrouwelijke wezens noemen.
* wees, bode, leerling, echtgenoot, erfgenaam, de gast...
Meestal nemen ze een doffe e, wanneer ze een vrouwelijk wezen aanduiden.
* de leerlinge, de erfgename, de echtgenoote, ...
III. DUBBEL GESLACHT z o n d e r verschil in beteekenis.
de(n) of het afval
de(n) of het omslag
de(n) of het feuilleton
de(n) of het oogenblik
de
of het pistool
de of het figuur
de of het fruit
de
of het proza
de
de of het gordijn
of het schilderij
de
de of het hars
of het soort
de of het komma
de
of het vuilnis
de of het koord
de(n) of het zadel.
de(n) of het microscoop
1V. DUBBEL GESLACHT m e t verschil in beteekenis.

de(n) bal is rond
de(n) blik (zien)
de(n) beet (het bijten)
de(n) bocht (deel van weiland)
de(n) deken (geestelijke)
de(n) eigendom (het toebehooren)
de(n) els (een boom)
de
fortuin (het lot)
de(n) gang (het gaan)
de(n) hof (tuin)
de(n) hoop (wat op elkaar ligt)
de(n) kant (de rand)
de
klad (vlek)
de(n) knip (het knippen)
de(n) lof (het prijzen)
de(n) maat (kameraad)
de(n) muil (muildier)
de
pad (amphibie)
de(n) portier (persoon)
de(n) post (betrekking)
de
punt (uiterste einde)
deSchrift (Schriftuur)
de(n)
(n) tree (sluwe trek)
de(n) traan (als men weent)
de(n) trap (het trappen)
de(n) val (liet vallen)
de(n) vorst (alleenheerscher)

het bal (waar men danst)
het blik (een metaal)
de beet of biet (een plant)
de bocht (afwijking van rechte lijn)
het bocht (slechte waar)
de deken (op het bed)
het eigendom (wat toebehoort)
de els (van den schoenmaker)
het fortuin (het bezit)
de gang (van een huis)
het hof (van den koning)
de hoop (wat men verlangt)
de kant (weefsel)
het klad (ruw opstel)
de knip (werking, val)
het lof (in de kerk).
de maat (om te meten)
de muil (pantoffel)
het pad (smalle voetweg)
het portier (deur van wagen)
de post (die de brieven vervoert)
het punt (klein rondetje)
het schrift (het geschrevene)
de streek (gewest)
de traan (olie van visschen)
de trap (van een huis)
de val (om dieren te vangen)
de vorst (1.het vriezen 2. nok van
een huis).
;
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ALGEMEENE REGEL. Het meervoud der zelfstandige naamwoorden wordt gevormd door toevoeging van -(e)n, -s, -eren of -ers aan het enkelvoud.
I. UITGANG « (E)N ». De meeste zelfstandige naamwoorden vormen hun
meervoudsvorm door toevoeging van -en.
Eenige bizondere gevallen:
1. De zelfstandige naamwoorden die uitgaan op een doffe -e, krijgen -n.
* bode -n, mare-n, gave-n, ...
LENDE heeft lende-n 0/ lende -nen.
REDE wordt rede-nen in samenstellingen ; b.v. lofrede -nen.
2. De zelfstandige naamwoorden die uitgaan op BEKLEMTOONDE -ie of -ee,
krijgen -ën.
* zee-ën, ree -ën, wee-ën, knie -ën, melodie -ën, categorie -en, ...
MAAR: kolónië-n, províncië-n, famílië-n, ...
De zelfstandige naamwoorden die uitgaan Op NIET BEKLEMTOONDE -ie,
krijgen ook -s in het meervoud (zie blz. 18, III a.)
* familie-s, provincie-s, mérrie -s, tralie-s, ...
3. De slotmedeklinker wordt verdubbeld, wanneer hij voorafgegaan is door
een korten klinker (zie blz. 2', II).
* put-ten, pet-ten, straf -/en, klas-sen, pak -ken, strik -ken, ...
OPMERKINGEN.
a. In de klankverbinding sch wordt alleen s verdubbeld.
* musch - musschen, bosch - bosschen, ...
b. De slotmedeklinker wordt n i e t verdubbeld, wanneer hij voorafgegaan is door een doffe -e ; ook niet bij zelfst. nw. die uitgaan op
niet beklemtoonde -it en -ik (zie blz. 2', II b.).
* vader -en, monnik -en, kievit -en, ...
c. De slotmedeklinker wordt niet verdubbeld in een zeker aantal
zelfst. nw., die in het meervoud hun korten klank in een langen
klank veranderen ; de voornaamste zijn :
gebed -en
hol-en
* bad-en
spel -en
gebod -en
kot -en
bedrag -en
staf (staven)
gebrek -en
lot-en
bevel-en
tred -en
gemet-en
oorlog -en
blad -en
vat-en
glas (glazen)
pad-en (weg) verlof (-loven)
dag -en
god-en
schot -en
dak-en
verslag -en
graf (graven)
slag-en
dal-en
weg -en
hof (hoven)
slot-en
gat-en
ook met verandering van klinker in:
stad (steden)
lid (leden)
smid (smeden) spit (speten of spitten)

schip (schepen)
4. De lange -a- en -u- klanken worden in de meervoudsvormen steeds door
een enkele letter voorgesteld (zie blz. 3, II, A).
maat - maten, muur - muren, ...
lange
-e- en -o- klanken worden in de meervoudsvormen soms door
De
5.
één en soms door twee letters voorgesteld (zie blz. 3, II, B).
6. Bij zelfstandige naamwoorden die uitgaan op -f, voorafgegaan door
een langen klinker, een tweeklank of een medeklinker, wordt f in v veranderd (zie blz. 2', I).
schaaf- schaven, duif - duiven, golf - golven, ...
UITZONDERINGEN :
elf-en

nimf-en

en)
philosoof (-0/en) telegraaf (-a/en)

en)
triomf -en typograaf (-a/en) photograaf (-a/en)
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7. Bij zelfstandige naamwoorden die uitgaan op -s, voorafgegaan door
een langen klinker, een tweeklank of een medeklinker, verandert men
-s in -z-.
kaas - kazen, muis - muizen, els - elzen, baars - baarzen, ...
UITZONDERINGEN:

balans-en
dans-en
floers-en
frons-en
gids-en
glans-en (of z)
heks-en
kaars-en
kans-en

kers-en
koers-en
kous-en
krans-en
kruis-en
lans-en
lors-en
mars-en
mors-en

paus-en
pels-en
pens-en
pers-en
poes-en
pols-en
prins-en
rots-en
rups-en

saus-en
schans-en
schors-en
slons-en
spies-en
spons-en (of z)
struis-en
teems-en
trans-en
wals-en

II. UITGANG « S ». Vormen hun meervoudsvorm door toevoeging van -s :
1. de zelfstandige naamwoorden van twee of meer lettergrepen, die uit
gaan op -el, -en, -em, -er, -aar, -ier, -aard, -erd.
* ezel-s, laken-s, boezem-s, gieter-s, molenaar-s, herbergier-s,
lafaard-s, lomperd-s, ...
OPM. Eenige dezer zelfstandige naamwoorden hebben, benevens den
meervoudsvorm op -s, ook een meervoudsvorm op -en (zie § III,
hieronder).
De BASTAARDWOORDEN op -ier nemen -s, als ze een persoon en -en
als ze een zaak aanduiden (zie blz. 19, § 9).
2. de verkleinwoorden.
* boekje-s, boompje-s, vlagsken-s, vogelijn-s, ...
3. de meeste militaire titels.
* kapitein-s, luitenant-s, majoor-s, kolonel-s.
* korporaal-s (ook : korporalen), sergeant-s (ook : sergeanten).
* officier-s (ook- officieren), admiraals -s (ook: admiralen),
* gendarme-s (ook : gendarmen).
UITZONDERING : kommandant -en.
4. de volgende zelfstandige naamwoorden :
* buidegom-s, lente-s, kok-s, ega - egaas, ra - raas, vla - vlaas.
III. UITGANGEN <(S » en « EN ». Eenige zelfst. naamw. hebben, benevens
een meervoudsvorm op -s, een anderen op -en ; de voornaamste zijn:
a. degene, die uitgaan op een niet beklemtoonde -ie.
* provincie - provincies of provinciën, ...
b. de persoonsnamen, die uitgaan op -aar, eur, -or.
* leeraar - leeraars of leeraren, ...
* directeur - directeurs of directeuren, ...
* rector - rectors of rectoren, ...
c. eenige zelfstandige naamwoorden, die uitgaan op -el, -er, -en.
* vogel - vogels en vogelen, water - waters en wateren,
* wapen - wapens en wapenen, vader - vaders en vaderen.
* letter - letters en letteren, middel - middels en middelen.
OPM. De vorm op -en klinkt voornamer dan die op -s.
IV. UITGANGEN « ERS » en « EREN ». Vormen hun meervoudsvorm door
toevoeging van -ers of -eren ;

ei - eieren of eiers
gelid - gelederen
gemoed - gemoederen
goed - goederen
hoen - hoenders of hoenderen
kalf - kalvers of kalveren

lane - lammers of lammeren
lied liederen
rad - raderen (ook : raden)
rund - runders of runderen
volk - volkeren (ook volken)
-

:
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V. EENIGE BIZONDERE GEVALLEN.
1. Zelfstandige naamwoorden die uitgaan op -MAN. Ze veranderen
MAN in -lieden of -lui, wanneer ze een AMBT of een BEROEP te kennen geven.
* koopman - kooplieden of kooplui,
* timmerman - timmerlieden of timmerlui, ...
MAAR: blindenvan -nen, driernan-nen, leen nan -nen, Muzelman -nen,
Noorman -nen, Oranjeman -nen, schoolman -nen, staatsman -nen (of
staatslieden).

Engelschman en Franschman worden in het meervoud: Engelschen en
Franschen.
2. KLEINOOD en SIERAAD.
kleinood - kleinooden en kleinoodiën.
sieraad - sieraden en sieradiën.
3. Zelfstandige naamwoorden zonder eigen meervoudsvorm. Eenige
zelfst. naamw., die geen eigen meervoudsvorm hebben, ontleenen dezen
aan synoniemen.
bedrog bedriegerijen
leer leeringen
dank dankbetuigingen
raad raadgevingen
doel doeleinden
spot spotternijen
eerbied eerbiedbewijzingen
twijfel twijfelingen
genot genietingen
verdriet verdrietelijkheden
hoop verwachtingen
wanorde wanordelijkheden
kennis kundigheden
zegen zegeningen
(kennis-sen = personen).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Namen van hoeveelheden voorafgegaan door een hoofdtelwoord blijven onveranderd, wanneer de hoeveelheid als een geheel wordt voorgesteld
* Drie dozijn naalden. Vier pond suiker.
* Vijftig kilo kolen. Tien frank papier.
* Zes meter stof. Vier liter wijn.
OOK: * Honderd man sterk.
MAAR: * Drie dozijnen naalden (= drie pakjes van één dozijn).
* Vier liters wijn (= vier flesschen van 1 liter).
MINUTEN, EEUWEN, SECONDEN, WEKEN, RIJKSDAALDERS, en geUITZ. :
woonlijk ook MAANDEN en DAGEN nemen den meervoudsvorm
aan.
5. Titels die uit twee bastaardwoorden zijn samengesteld.
Gewoonlijk wordt de meervoudsvorm gegeven aan het woord, dat de
eigenlijke betrekking aanduidt.
* luitenant-generaals, kandidaat- notarissen, gouverneur-s generaal, ...
Drukken beide bastaardw oorden een deel van de betrekking uit, dan
nemen ze beide een meervoudsuitgang.
* kapiteins-kwartiermeesters, ...
6. Eigennamen.
a. Die op een sisklank krijgen -en.
* de Rubens -en, de Herinx -en, ...
b. die op een klinker krijgen 's
* de Conscience's, de Maria's, ...
c. de overige krijgen ofwel -s, ofwel -en. (De eenlettergrepige, gewoon
* de Jozefs, de Stuarts, de Jannen, ...

-lijken).
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7. De zelfstandige naamwoorden op -HEID veranderen -HELD in - heden.
* schoonheid - schoonheden, gelegenheid - gelegen -heden, ...
8. Zelfstandige naamwoorden op -00 en -OE krijgen in het meervoud

-ion.

* vloo - vlooien, zoo - zooien (ook zoden van zoo = zode).
koe - koeien, ...

9. Bastaardwoorden op -IER krijgen -en wanneer zaken, en -s, wanneer
personen bedoeld worden.
* portier - portiers (= bewakers) en portieren (= deuren),
* vizier - viziers (= ministers) en vizieren ( van een geweer), ...
NOCHTANS

: officier -en (ook officier -s).

10. Vreemde naamwoorden.
a. Degene die uitgaan op een doffe -e, krijgen -s.
* horloge -s, personage-s, tante -s, dame-s, ...
b. Degene die uitgaan op een niet - doffen klinker, krijgen -'s.
* paraplu's, bureau's, piano's, ...

c. Latijnsche namen nemen soms bizon_iere latijnsche vormen aan.
Eenige voorbeelden :
Op -us : musicus - musici ; criticus - critici ; medicus - medici,
examinandus - examinandi; catalogus - catalogi, catalógen of catalogussen ; genius - genii of geniën.
Op -is : basis - bases of basissen ; dosis - doses of dosissen;
synopsis - synopsissen ; synthesis - synthesen.
Op -um : centrum - centra of centrums ; museum - musea of museums; gymnasium - gymnasia of gymnasiën ; athenaeum - athenaeums, athenaea of athenaeën ; album albums.
11. Hebben twee meervoudsvormen met verschil in beteekenis.
bal

been

blad
couvert
hemel
kleed

letter

lidmaat
maat
middel

pad
reden
spel
stal
studie

ballen, speeltuigen.
beenera, ledematen, botten.
bladen, in alle beteekenissen
couverten, briefomslagen .
hemelen, uitspansel.
kleeden, tapijten.

bals, danspartijen.
beenderen, van het geraamte
bladeren, van gewassen.
couverts, lepel, vork enz.
hemels, bovenstukken enz.

klee(de)ren, kleedingstukken
letteren, letterkunde, brieven
letters, schrijfteekens.
lidmaten, van e. genootsch. ledematen, van het lichaam.

maten, om te meten.
maats, vrienden,
middels, middelste deel van middelen, om tot een doel
te komen.
het lichaam,
padden, dieren.
paden, kleine wegen.
redens, verhoudingen.
redenen, oorzaken.
spellen, in andere beteekenis.
spelen, vermaken,
stalles, koorstoelen.
stallen, voor beesten.
studiën, wetenschappelijke
studies, kunstschetsen.
oefeningen (ook studies)
stukken, brokken en in
stuks, exemplaren.
andere beteekenissen.
vaderen, voorouders.
vaders, papa's.
wapenen, strijdtuigen (ook:
wapens, blazoen.
wapens).
:

stuk
vader
wapen
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DE GENITIEFSVORM DER

ZELFSTANDIGE

NAAMW.

1. De enkelvoudige mannelijke en onzijdige zelfstandige naamwoorden gaan uit
op -s.
* Het boek mijns broeders.
* Het teeken des kruises.
uitgang.
2. Vrouwelijke en meervoudige naamwoorden hebben geen bizonderen

* Het rijk der vrouw.
* Het werk zijner kinders.
3. De mannelijke persoonsnamen op -e, enkele persoonsnamen als CHRISTEN,
GRAAF, HEER, HERTOG, KNAAP, MENSCH, PAUS, PRINS, PROFEET, PAUS en
VORST, alsook het onzijdig' zelfstandig naamw0000rd HART, nemen -en.
* Tie wraak des Heeren.
* De vrede des harten.
4. Eigennamen en verwantschapsnamen, die op een KLINKER eindigen, schrijft'
men met 's.

* Maria's boek.
* Tante's zetel.
* Geze lle's werken.
* Amerika's vloot.

5. Eigennamen, die op een MEDEKLINKER eindigen, mag men met s of 's schrijven.

* Vondels of Vondel's werken.
* .Frankrijks of Frankrijk's koloniën.
6. Eigennamen op een SISKLANK schrijft

men met '.

* Streuvels' romans.
* Beets' Camera Obscura.

7. Voornamen, die eindigen op een medeklinker, krijgen S.

* Karels vader.

* Jans geduld.

8. Verkleinwoorden op -je mogen met -s of 's worden geschreven.

* Ernestje's of Ernestjes feest.
9. Als verscheidene woorden als een eenheid kunnen worden beschouwd, plaatst
men het teeken van den genitiefsvorrn achter het laatste woord.

* Willem de Zwi fger's regeering.
* Jacob van Artevelde's standbeeld.
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HET LIDWOORD.
Men onderscheidt twee soorten van lidwoorden:
a. het bepaald lidwoord.
b. het onbepaald lidwoord.

A. HET BEPAALD LIDWOORD.
1. Begrip. Het bepaald lidwoord duidt aan, dat een bepaalde of voldoende bekende zelfstandigheid (persoon, dier of zaak) bedoeld wordt.
2. Verbuiging :
ENKELVOUD

Nominatief
Genitief
Datief
Accusatief

MANNELIJK

VROUWELIJK

MEERVOUD.
ONZIJDIG

de

de

het

I

de

des

der

des

1

der

den

der

den

^

den

den

de

het

1

de

OPMERKINGEN.

a. Accusatiefsvormen (zie blz. 13', IV). Alleen vóór een mannelijk enkelvoudig naamwoord wordt, in de geschreven taal, een onderscheid gemaakt
tusschen nominatief en accusatief.
* Ik zie den vader, den stoel, ...
* De hoed van den vader.

* Den volgenden morgen stond hij op.
b. Genitiefsvormen (zie blz. 13, II).
Des (mannelijk en onzijdig enkelvoud) komt nog alleen voor in onge

taal en in zekere geijkte uitdrukkingen.
-wone
* Het huis des Heeren. Het teeken des kruises.
* 's Nachts (= des nachts). 's Zomers (= des zomers).
In de gewone taal wordt DES vervangen door van + den (mann.) of het (o.)
* De hoed van den vader.
* Het dak van het huis.
Der (meervoud en vrouwelijk enkelvoud) wordt in de geschreven taal gebruikt, wanneer de welluidendheid zulks vereischt.
* Het brood der armen. Het rijk der vrouw.
Meestal, nochtans, wordt DER vervangen door van de.
* De goedheid van de moeder(s).
c. Datiefsvormen (zie blz. 13', III) komen bijna uitsluitend voor in geijkte
uitdrukkingen, zooals :
* Van den lande. Na den eten. Bij der hand. In den beginne, ...
Ook soms in de geschreven taal:
* Ik heb den armen bedelaar een brood gegeven.
Meestal, nochtans, worden de datiefsvormen vervangen door aan + den
accusatiefsvorm.

* Hoeveel heeft hij aan den bedelaar gegeven?
d. Te vermijden fouten:
ZEG NIET :ZEG:

(Doctor of student in rechten, in
geneeskunde, enz.)
(Hij is knap in wiskunde).
(Hij zingt of speelt op maat)
(Hij is in rouw).

Doctor of student in DE rechten, in DE
geneeskunde, enz.
Hij is knap in DE wiskunde.
Hij zingt of speelt op (in) DE maat.
Hij is in DEN rouw.
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WOORD.

Zij staan in DE rij.
(Zij staan in rij).
Hij is Op DE vlucht.
(Hij is op vlucht).
(Den tijd vinden om...).
Tijd vinden om ...
Op kosten van ...
(Op de kosten van ...).
(Al de oogen waren op hein gevestigd). ALLER oogen waren op hem gevestigd.
(Dat wordt de mode).
Dat wordt mode.
B. HET ONBEPAALD LIDWOORD.
1. Begrip. Het onbepaald lidwoord duidt aan, dat een niet -bepaalde zelfstandigheid (persoon, dier of zaak) wordt bedoeld.
In de gewone taal blijft het onbepaald lidwoord onverbogen en
Verbuiging.
2.
is dus overal een.
* Een goede vader. Een goede moeder.
* Een schoon huis. Van een braven vader.
OPMERKING. In de schrijftaal komen nog wel eens vormen van de volgende
verouderde verbuiging voor.
MANNELIJK

Nominatief
Genitief
Datief
Accusatief

i

een
eens
eenen
eenen

VROUWELIJK

1
1

eene
eener
eener
eene

1

ONZIJDIG

een
eens
eenen
een

3. Te vermijden fouten:
ZEG NIET :

(Hij heeft zijn been gebroken).
(Prooi worden vast de vlammen).
(Op afstand houden).
(Beroep doen op ...).
(Er is middel om ...).
('t Is een schande).
(Iemand den arm geven).

ZEG:

Hij heeft EEN been gebroken.
EEN prooi worden van de vlammen
Op EEN afstand houden.
Een beroep doen op ...
Er is EEN middel om ...
't Is schande.
Iemand EEN arm geven.

C. HERHALING EN WEGLATING VAN HET LIDWOORD.
1. Het lidwoord wordt niet gebruikt:
a. vóór namen van werelddeelen, landen, -provincies en feesten, wanneer
ze niet voorafgegaan zijn van, of gevolgd door één of meer bepalende
woorden.
* Europa, Vlaanderen, Limburg, A'lerzielen, ...
MAAR: Het m -)oie Vlaanderen. 1-let Limburg van vroeger.
b. bij titels geplaatst vóór eigennamen.
* Dokter Tanssens, Tante Maria, K',r linaal Mercier.
c. bij opsommn,ingen.

* Jong en oud, allen waren aanwezig.
2. De lidwoorden en andere bepalende woorden, die niet van vorm veranderen,
moeten niet herhaald worden.
De vader, zoon en dochter waren aanwezig. D„ algebra of stelkunde. MUn broeders en zusters.
OP 7. In tegenstellingen en ook in gevallen waar onduidelijkheid dient
vermeden te worden, wordt het lidwoord herhaald.
* De zomer en de winter hebben ieder hun aantrekkelijkheid.
* De schoolmeester en de koster van het dorp (== TWEE PERSON.)
* De schoolmeester en koster van het dorp (== DEZELFDE PERS.)
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BIJVOEGLIJK

I. BEGRIP. De bijvoeglijke naamwoorden staan als bepaling bij een zelfst.
naamw. en duiden allerlei eigenschappen, hoedanigheden en betrekkingen aan.
II. GEBRUIK. De bijvoeglijke naamwoorden kunnen gebruikt worden:
a. praedicatief : het bijvoeglijk naamwoord is naamwoordelijk gezegde
(zie blz. 7, B) of bepaling van gesteldheid (zie blz. 9, III).
* Deze jongen is klein. Hij blijft ernstig.
* Vermoeid kwamen ze in de stad aan.
b. attributief : het bijvoeglijk naamwoord staat doorgaans vóór het zelfstandig naamwoord, soms er achter, in enkele gevallen er van gescheiden
door een lidwoord.
* De blinde knaap. Karel de Goede. Heel de stad.
c. zelfstandig: het bijvoeglijk naamwoord wordt zonder zelfstandig naamwoord gebruikt ; het wordt dan als een substantief gevoeld.
* De blinde. De lamme. Het mooie.
OPMERKINGEN.

1. Het tegenwoordig en verleden deelwoord van zekere werkwoorden kunnen als bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt.
* De geschreven brieven. De biddende vrouwen.
2. Het gebeurt wel eens, dat een zelfstandig naamwoord na een bijvoeglijk naamwoord wordt verzwegen (om herhaling te ver mij den). In zulk geval zegt men, dat het bij voeglij k naamwoord
elliptisch gebruikt is.
* De vlijtige leerlingen zullen beloond worden maar niet de luie
(= de luie leerlingen).
3. Sommige bijvoeglijke naamwoorden kunnen als bijwoorden gebruikt worden (zie blz. 44).
* Dit werk is goed geschreven. Het paard loopt snel.
III. VERBUIGING.
A. Praedicatief gebruikt. De praedicatief gebruikte bijvoeglijke naamwoorden blijven onverbogen.
* Deze huizen zijn hoog. Deze leerlingen worden ernstig.
B. Attributief gebruikt.
ALGEMEENE REGEL : De vorm op -e komt het meest voor.
* De blauwe hemel. De vlijtige jongen.
OPM. Bij de bijvoeglijke naamwoorden die een buigingsuitgang
nemen, dienen de algemeene spellingsregels te worden in acht
genomen (zie blz. 2 tot 4').
ANDERE VORMEN :

1. De bijvoeglijke naamwoorden krijgen -en, wanneer ze vóór een zelf
naamwoord staan, dat mannelijk is en voorkomt in den accu -standig
-satief
enkelvoud (zie blz. 13', IV).
* Hij schrijft zijn laatsten brief. Hij zit op een hoogen stoel.
* Hij heeft den ganschen dag gespeeld.
Ook wanneer ze staan bij een mannelijk zelfst. nw. dat als meewerkend of belanghebbend voorwerp in den datief voorkomt.
* Ik heb dien armen bedelaar een aalmoes gegeven.
2. Blijven onverbogen:
a. de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden, die uitgaan op -en.
* Een steenen tafel. De gouden ketting.
b. de bijv. nw., die van plaatsnamen zijn afgeleid en uitgaan op -er •
* Ik heb die Edammer kaas geproefd. De Luiker hoogeschool.
c. de bijvoeglijke naamwoorden linker, rechter en volbloed.
* Een volbloed Europeaan.
Uw linker hand.
d. vreemde zelfstandige naamwoorden, die bijvoeglijk gebruikt zijn.
* Rubber schoenen. Een lila kleed. Aluminium potten.
-
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NAAMWOORD.
e. de bijvoeglijke naamwoorden (meestal bijvoeglijk gebruikte verleden
deelwoorden), die uitgaan op -en.
* Zijn eigen belangen. De gewonnen prijzen.
OPz. In zekere gevallen waar de welluidendheid zulks vergt, mag

de verbogen vorm worden gebruikt.
De verbondene mogendheden.
f. de bijvoeglijke naamwoorden, die bij onzijdige enkelvoudige nw.
staan en door geen bepalend woord zijn voorafgegaan.
* Hij heeft prachtig werk afgeleverd.

ook wanneer het onZ . enK . naainw. voorafgegaan wordt door EEN
ELK, EENIG, GEEN, ZULK, WELK, VEEL, WEINIG, IEDER, MENIG.
* Een (elk, ieder ...) schoon huis. Veel schoon werk.
OPM. Wanneer liet onzijdig enkelvoudig naamwoord voorafgegaan
is door HET, DIT, DAT, of door een BEZITTELIJK VOORNAAMWOORD,

gebeur t liet wei eens, dal liet bijv .nw . onverbogen blijft. Er bestaan
geen vaste regels: alleen de welluidendheid dient in acht genomen
te worden.
* Het (dit, dat) prachtig gedicht. Ons schoon Vlaanderen.
g, de drie- en meerlettergrepige comparatieven.
* De aangenamer dagen.
OPM. Het gebeurt ook wel eens, dat een tweelettergrepige comparatief geen uitgang krijgt.

* Dit grooter verschil.
bijvoeglijke
naamwoorden, die staan vóór enkelvoudige namen van
h. de
mannelijke personen, die men in hun bedrijf, bediening of waardigheid wil Kenschetsen, doch alleen wanneer het bijv. naamw. voor-

afgegaan is door een bepalend woord zonder buigingsuitgang.
* Een groot kunstenaar. Len bekwaam ambachtsman.
* Een junk student. Ieder goed soldaat.
i. de bijvoeglijke naamwoorden, die van het bepaald zelfstandig naamwoord zijn gescheiden door EEN.
* Zoo schoon een gezang.
j. de bijvoeglijke naamwoorden die, in eenige geijkte vormen, achter
het zelfstandig naamwoord voorkomen.
* God barmhartig. Moederlief. De Staten- Generaal.

Genitiefs- en datiefsvormen op -en en -er komen nog voor in
zekere geijkte uitdrukkingen (zie blz. 14 en 14').

OPMERKING .

C. Zelfstandig gebruikt.
Zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden eindigen in het enkelvond op -e, in het meervoud op -en.
* Hebt gij dien blinde gezien?
* Bloemen zijn de weelde van den arme (ENKELVOUD) .

* Bloemen zijn de weelde van de armen (MEERVOUD) .
* Dit is een gesticht voor doofstommen.

OPMERKINGEN.

1. Elliptisch-bijvoeglijke naamwoorden (zie blz. 21, II, C, 2) worden
behandeld als gewoon bijvoeglijke naamwoorden.
* De vlijtige leerlingen zullen beloond worden, maar niet de
luie (= de luie leerlingen).
* Wij hebben den Franschen soldaat gezien, maar niet den
Engelschen (— den Engelschen soldaat).
2. Men mag schrijven :
* Het leven van Karel den Goede (ZELFSTANDIG) .
of : Het leven van Karel den Goeden (BIJVOEGLIJK) .

La

DE TRAPPEN VAN VERGELIJKING
I. BEGRIP. De trappen van vergelijking zijn buigingsvormen, die den graad
van een hoedanigheid aanwijzen. Ze zijn:
a. de stellende trap of positief : groot, schoon, aantrekkelijk, ...
b. de vergrootende trap of comparatief : grooter, schooner, ...
c. de overtreffende trap of superlatief : grootst, schoonst, ...

II. HET VORMEN VAN DEN COMPARATIEF.
De vergrootende trap of comparatief van bijvoeglijke naamwoorden wordt
gevormd door toevoeging van -(e)r.
* mooi - mooier, klein - kleiner, blijde - blij der,
...

Opi. 1. Bij bijvoeglijke naamwoorden, die uitgaan op -r, voegt men -der.
* ver - verder, zwaar - zwaarder, duur - duurder, ...
2. De algemeene sp elregels dienen natuurlijk te worden in acht genomen.
(zie blz. 2 tot 4).

III. HET VORMEN VAN DEN SUPERLATIEF.
De overtreffende trap of superlatief van bijvoeglijke naamwoorden wordt
gevormd door toevoeging van -st.
* zwaar - zwaarst, groot - grootst, lief - liefst, ...
1.
Bij
bijvoeglijke
naamwoorden die uitgaan op -e, valt deze letter weg.
OPM.
* blijde - blijdst, ...
2. Bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op -s of -sch, krijgen alleen -t.
* wijs - wijst: de wijste man van het land.
* valsch - valscht: een van de valschte menschen.
* frisch - frischt : de frischte kamer van het huis.
3. Bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op -st, omschrijven hun overtreffenden trap met meest.
* gepast - het meest gepast oogenblik., ...
4. Een praedicatief gebruikte overtreffende trap wordt voorafgegaan
door het of door een bezittelijk voornaamwoord.
* Het klimaat is het warmst aan den Evenaar.
* De natuur op haar schoonst.
5. De volstrekte of absolute superlatief wordt gevormd met een
van de volgende woorden: HEEL, ZEER, HOOGST, BIZONDER, BUITEN
UITERST, ELLENDIG, e.a.
-GEWON,
* De voorstelling was heel (zeer, buitengewoon...) schoon.
De absolute superlatief duidt aan, dat het kenmerk in de bepaalde
zelfstandigheid in zeer hooge mate aanwezig is.

IV. ONREGELMATIGE TRAPPEN VAN VERGELIJKING.
best
beter
goed
goedkoopst
beterkoop
goedkoop
eerder (of vroeger) eerst (of : vroegst)
vroeg
ergst
kwaad (= slecht) erger
kwaadst
(= toornig) kwader
(Veel en weinig: zie onbepaalde voornaamwoorden, blz. 31', VI).
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DER BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN.
V. OMSCHRIJVING met MEER en MEEST, MINDER en MINST.
De comparatief en superlatief van bijvoeglijke naamwoorden wordt met
meer en meest omschreven:
a. wanneer twee kenmerken van dezelfde hoedanigheid vergeleken worden.
* Dit water ziet er meer groen dan blauw uit.
b. bij echte deelwoorden.

* Het meest gelezen boek.
* Het meer geprezen werk.
MAAR: Het dringendste gevaar. (<< dringend » wordt hier als gewoon bijvoeglijk naamwoord gebruikt).
c. Bij enkelvoudige bijvoeglijke naamwoorden, die als naamwoordelijk deel
van het gezegde voorkomen.
* Hij is ons nu meer genegen dan vroeger.

VI. VOEGWOORDEN BIJ VERGELIJKINGEN.
a. Met zoo, EVEN en EVENZOO gebruikt men als.
* Hij is zoo (even, evenzoo) groot als ik.
* Hij is niet zoo groot als ik.
b. Met MIN(DER) en MINST gebruikt men dan:
* Hij is min(der) slim dan zijn broeder.
c. Met den vergrootenden trap of comparatief gebruikt men dan.
* Jan is rijker dan zijn gebuur.
* Dit kleed is meer blauw dan groen.
* Hij muntte meer uit als redenaar dan als schrijver.
VII.

VIII.

VERBUIGING. De regels van blz. 21, § III zijn toepasselijk.

Bijvoeglijke naamwoorden ZONDER TRAPPEN VAN VERGELIJK.

Eenige bijvoeglijke naamwoorden hebben geen trappen van vergelijking,
omdat hun beteekenis geen vergelijking toelaat.
De voornaamste zijn :
a. de stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden.
* linnen, gouden, zilveren, ijzeren, ...
b. de bijvoeglijke naamwoorden van landen, steden, enz. gevormd.
* Brusselsch, Delftsch, Antwerpsch, Fransch, ...
c. de bijvoeglijke naamwoorden met volstrekte beteekenis, zooals :

ROND., VIERKANT, STOKSTIJF, JAARLIJKSCH, MONDELING, KONINKLIJK, ...

IX. TAALEIGEN. Men zegt:

Teniers de OUDERE en Teniers de JONGERE.
(In een brief :) HIERBOVEN zult U zien (niet: Ihooger).
BOVENVERMELD Of BOVENBEDOELD (niet: hooger-).
Frankrijk is 28 maal zoo GROOT ALS België (niet: grooter dan).
Hoe LANGER hoe SCHOONER.
Hoe VROEGER hoe LIEVER.
De HOOGERE standen van de maatschappij.
De LAGERE klassen van onze school.
Hoe meer hij werkt, DES TE BETER zal hij beloond worden.
Hij heeft HET EERST er over gesproken (niet : de eerste).
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DE VOORNAAMWOORDEN.
I. BEGRIP. Voornaamwoorden zijn woorden, die zelfstandigheden of kenmerken van zelfstandigheden aanduiden.

Er zijn
a persoonlijke voornaamwoorden (zie blz. 23').
ik, mij, gij, u, zij, hem ...
b. aanwijzende voornaamwoorden (zie blz. 25).
dit, dat, deze, die, gene, ...
c. bepalingaankondigende voornaamwoorden (zie blz. 26).
dezelfde, degene, diegene, zulk, zulk een, ...
d. bezittelijke voornaamwoorden (zie blz. 27).
mijn, uw, zijn, de mijne, de uwe, ...
e. betrekkelijke voornaamwoorden (zie blz. 28).
Het boek, dat ik lees...
De leerling, die schrijft...
f. onbepaalde voornaamwoorden (zie blz. 30).
iemand, zekere, eenige, enkele, alle ...
g. vragende voornaamwoorden (zie blz. 32).
wie? wat ? wat voor (een) ? wat een ? ...
H. GEBRUIK. Voornaamwoorden kunnen zelfstandig of bijvoeglijk gegebruikt worden.
a. Ze worden zelfstandig gebruikt, wanneer ze een zelfstandigheid aanduiden zonder ze te noemen.
* Hid spreekt met niemand.
* Geef me dat eens even.
* Napoleon en de zijnen werden bij Waterloo verslagen.
b. Ze worden bijvoeglijk gebruikt, wanneer ze als bepaling bij een zelfstandig naamwoord staan en er een toevallig kenmerk van noemen.
* Deze tijden zullen we niet gauw vergeten.
* Ik heb mijn fiets thuis gelaten.
* Welk boek verkiest ge ?
c. Het gebeurt wel eens dat, ten einde herhaling te versnijden, het bepaalde
zelfstandig naamwoord verzwegen wordt ; men zegt dan, dat het voornaamwoord elliptisch-bijvoeglijk gebruikt is.
* Dit boek heb ik gelezen, maar dat nog niet.
* Aan dezen boord van het kanaal zit ik liever dan aan genen.
OPMERKINGEN.
Persoonlijke voornaamwoorden kunnen slechts zelfstandig gebruikt worden.
De betrekkelijke voornaamwoorden komen bijna uitsluitend zelfstandig
voor.
Al de andere kunnen zelfstandig en bijvoeglijk -gebruikt worden.
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DE PERSOONLIJKE VOORNAAMWOORDEN.
I. BEGRIP. De persoonlijke voornaamwoorden duiden zelfstandigheden aan
en kenmerken ze als spreker (eerste persoon), toegesprokene (tweede
persoon) of besprokene (derde persoon).
Ze kunnen slechts zelfstandig gebruikt worden.
II. VORMEN.
ENKELVOUD
lNOMINATIEF

EERSTE
persoon

ik, 'k

gij, ge
! jij, je
TWEEDE
persoon u
DERDE
persoon

MANN . hij
VROUW. zij,ze i
ONZ.
het, t

1)AT .

^

en Acc .

MEERVOUD
(NOMINATIEF

DAT. en ACC.

mij, me

wij, we

ons

u
jou, je
u

gij
jullie, jelui
u

u
jullie, jelui

;

hem
haar, ze
het

zij, ze

u
DAT .

hun
Acc. hen, ze

III. ALGEMEENE OPMERKINGEN.
a. Doffe en volle vormen.
Naast de volle vormen IK, GIJ, JIJ, ZIJ, WIJ, bestaan de doffe 'k, ge,
je, ze, we. Deze gebruikt men, als het voornaamwoord zonder nadruk
wordt uitgesproken.
* 'k Heb het hem gezegd. Hij heeft het me beloofd.
* Hij heeft me laten weten...
* Je moet beter werken, jongen.
MAAR : Hij is het niet, maar zij, die de eerste was.
Voor HIJ schrijft men ook wel eens ie, wanneer de uitspraak als ie moet
luiden.
OPM. Voor zaken gebruikt men in het meervoud bijna altijd ZE.
* Uw boeken? Ze liggen op uw lessenaar.
b. Genitiefsvormen.
Genitiefsvormen van de persoonlijke voornaamwoorden komen alleen
voor in ongewone taal..
* Met mijns (urns, zijns, baars, onzes, buns) gelijken.
* Ontferm U onzer! Wees mijner indachtig.
e. Versterking van het persoonlijk voornaamwoord.
Het woord ZELF dat onveranderd blijft, wordt dikwijls als versterking
bij de persoonlijke voornaamwoorden gevoegd.
* Hij zelf heeft het gedaan. Zij hebben zichzelf verraden. Help u zelf.
-

IV. BIZONDERE OPMERKINGEN.
A. Eerste persoon.
De eerste persoon meervoud wordt soms gebruikt in plaats van den
eersten persoon enkelvoud. Dit is het geval :
1. in de bekende vaste formule, in officieele stukken:
* Wij, Leopold III, Koning der Belgen, ...
2. door schrijvers in boeken en kranten. De bedoeling is dan gewoonlijk
zichzelf niet te veel op den voorgrond te plaatsen.
* Wij hebben de voorstelling met genoegen bijgewoond en ...

- --
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B. Tweede persoon.
1. In de schrijftaal en in de gewone omgangstaal worden in Vlaanderen
meestal de nominatiefsvormen gij, ge en den accusatiefsvorm u gebruikt, dit zoowel in het enkelvoud 'als in het meervoud.
2. Vertrouwelijke vormen.
De Hollanders en ook wel eenige beschaafd - sprekende Vlamingen
gebruiken de volgende vertrouwelijke vormen :
MEERVOUD:
ENKELVOUD:
jullie, jelui
jij, je
Nominatief:
jullie, jelui
jou, je
Accusatief :
Deze vormen worden gebruikt door goede bekenden onder elkaar,
door kinderen onderling en door ouderen tot kinderen.
OPM. Je (maar niet Jij) wordt in de spreektaal soms voor het meervoud gebruikt.

* Je moet zwijgen, jongens!

* Heb je 't werk al af, jongens?
* Ik wou jullie zeggen, dat je morgen vrijaf hebt.
Overeenkomst van het werkwoord met de vertrouwelijke vormen van
het persoonlijk voornaamwoord, zie blz. 37 en 37'.
3. De beleefdheidsvorm.
De beleefdheidsvorm U wordt zoowel in het enkelvoud als in het
meervoud gebruikt tegenover vreemden, ouderen of hooger geplaatsten. Deze vorm mag met of zonder hoofdletter worden gesch reven.
* Wil U dat doen voor mij ?
* U heeft zooeven geluisterd naar de uitzending van ...
Overeenkomst van het werkw. met den beleefdheidsvorm, zie blz. 37 en
37'.
C. Derde persoon.
1. Verkleinwoorden.
Wanneer het persoonlijk voornaamwoord het verkleinwoord van een
persoonsnaam vervangt, dan richt het zich naar het natuurlijk en
niet naar het spraakkundig geslacht.
* Het meisje werd gestraft, omdat ze haar les niet had geleerd.

2. De accusatiefsvormen HEN en ZE.
Na een voorzetsel gebruikt men alleen hen.
* Van mijn vrienden : Ik ben met hen meegegaan.
Ik heb hen (of ze) ontmoet.
* Van potlooden :
Ik heb ze gisteren gekocht.
Ik heb er mede geschreven (zie § 4 verder).
3. HUN of HEN?

Hun is de datiefsvorm van zij (meervoud) en wordt zonder voorzetsel
gebruikt in de beteekenis van AAN HEN of vooR HEN.
* Ik heb hun (= aan hen) laten weten ...
* Ik heb hun ieder een vulpen gekocht (= voor ieder van hen).
Hen is de accusatiefsvorm van zij (meervoud) en wordt gebruikt
als lijdend voorwerp of na een voorzetsel.
* Ik heb hen gezien.
* Ik ben met hen uitgegaan. (Zie § 2 hierboven).
Wanneer HUN en HEN verwijzen naar vrouwelijke personen, worden ze
soms vervangen door haar (in ongewone taal).
* Ik heb de moeders ontmoet, ik heb haar een eindje vergezeld
en heb haar alles verteld.
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4. De voornaamwoordelijke bijwoorden ER VAN, ER MEDE, e.a.
Wanneer een persoonlijk voornaamwoord naar zaken verwijst, kan
het door geen voorzetsel worden voorafgegaan.
* Van de pen :
Ik schrijf er mede.
* Van boeken :
Wij lezen er in.
ER IN, ER MEDE, ER vooR, e.a. noemt men voornaamwoordelijke
bijwoorden (zie blz. 44' § IV).

V. Worden ook onder de persoonlijke voornaamwoorden gerangschikt:
a. Het woordje er, met de beteekenis van DAARVAN, ER VAN, VAN HEN.
* Hoeveel leerlingen waren aanwezig?
Ik heb er twintig geteld.
* Hier heb ik eenige appels ; neem er wat.
b. De wederkeerende of reflexieve voornaamwoorden.
Ze worden alleen in den accusatief gebruikt en duiden dezelfde zelfstandigheid aan als het onderwerp.
Ze komen overeen met de accusatiefsvormen van het persoonlijk
voornaamwoord, uitgenomen in den derden persoon (enkelvoud en
meervoud) waar zich wordt gebruikt.
* Je hebt je vergist. Gij hebt u bezeerd.
* Wij hebben ons gewasschen.
* Hij of zij heeft zich vergist.
* U heeft zich vermaakt.
* Zij troosten zich.
c. De wederzijdsche voornaamwoorden ELKAAR, MALKAAR,
MEKAAR, ELKANDER, MALKANDER.

Ze duiden dezelfde zelfstandigheden aan als het onderwerp en geven
te kennen dat die zelfstandigheden de werking wederkeerig verrichten.
* Ze stonden elkaar trouw ter zijde.
* We moeten mekaar helpen.
De wederzijdsche voornaamwoorden hebben ook een genitiefsvorm, die uitgaat op S.
* Elkanders genegenheid. Elkaars liefde.

OPM.

VI.

TE VERMIJDEN FOUTEN.

Zeg niet :

(Een van mijn vrienden).
(Naast mijn zijde).
(Deze die spreken).
(Mijn moeder en mij).
('t Is ik. 't Is hij).
(Wij ontvingen zijn bezoek).
(Men is op zijn spoor).
(Hij viel aan mijn voeten).
(Een van zijn kennissen).
(Dat is mijn geval).
(Welke paraplu is de uwe ?)
(Hij werd veel kwaad berokkend).

Zeg:
Een vriend VAN ME.
Hij staat NAAST mij.
ZIJ, DIE spreken, of: DIEGENE, DIE
Mijn moeder en Ix. [spreken.
IK ben het. Hij is het.
Wij ontvingen een bezoek VAN HEM
Men is HEM op het spoor.
Hij viel MIJ te voet.
Een kennis VAN HEM.
Dat is het geval MET MIJ.
Welke paraplu is VAN U?
HEM werd veel kwaad berokkend.
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DE AANWIJZENDE
DE
I. BEGRIP.
aanwijzende voornaamwoorden
voornaamwoorden geven
geven zelfstandigheden
zelfstandigheden aan
aan en
BEGRIP. De
De aanwijzende

korteren of
of deze
op korteren
deze zich
zich op
geven
verderen afstand
of verderen
geven bovendien
bovendien te
te kennen,
kennen, of
afstand van
den
bevinden.
spreker bevinden.
den spreker
De
gebruikte aanwijzende
aanwijzende voornaamwoorden
voornaamwoorden zijn
zijn:: deze
meest gebruikte
deze (dit),
(dit), die
De meest
(dat),
en gindsche.
gindsche.
gene en
(dat), gene
en zelfstandig
DEZE, DIE
zelfstandig gebruikt
DEZE,
bijvoeglijk en
gebruikt;; GINDSCHE
GINDSCHE
DIE en
worden bijvoeglijk
GENE worden
en GENE
alleen bijvoeglijk.
aIleen
bijvoeglijk.
Behooren
de aanwijzende
voornaamwoorden :: ZULKS,
aIleen
Behooren ook
aanwijzende voornaamwoorden
ZULKS, dat alleen
ook tot
tot de
zelfstandig, en
en ZELF,
zelfstandig,
aIleen bijvoeglijk
bijvoeglijk voorkomt.
voorkomt.
ZELF, dat alleen
Soms ook
ook worden
onbepaalde voornaamwoorden
en DE
Soms
worden de
voornaamwoorden DE EENE
EENE en
de onbepaalde
DE ANDERE
onder de
blz. 30',
onder
voornaamwoorden gerangschikt
(zie bIz.
aanwijzende voornaamwoorden
gerangschikt (zie
de aanwijzende
II, B
30', II,
B en
31' §§ 2).
31'

II. BIJVOEGLIJK GEBRUIKTE
GEBRUIKTE AANWIJZENDE
AANWIJZENDE VOORNAAMW.
(DAT), GENE,
GENE, GINDSCHE.
A.
(DIT), DIE
GINDSCHE.
DIE (DAT),
DEZE (DIT),
A. DEZE
De zelfstandigheden
bevinden zich :

GEWONE
VORMEN.
~----~-

ONZIJDIG
MANN. ENK.
ENK.
Ace. EN DAT.
------dit
dezen

Dichtbij den spreker

deze

Op verderen afstand van
den spreker.
Op aanzieulljken afstand
van den spreker.

die

dat

dien

gene
gindsche

gindsch
gindsch

genen
gindschen

i

\

I) :
Nominatiefsvormen (zie
bIz. 13
Nominatiefsvormen
(zie blz.
13 I):
niet zoo
** Deze straat isis niet
zoo breed
breed als die.
dat.
ik verkies
** Dit
Dit huis
groot :; ik
verkies date
huis is
is te groot
menschen hebben honger.
** Deze
Deze menschen
honger.
kinderen zijn slecht
** Die
Die kinderen
sIecht gekleed.
gekleed.
** Gindsch
Gindscli huisje
huisje behoort ons.
ons.
is een
daar is
een roos,
die daar
** Deze
Deze bloem
bloem hier
roos, gene (gindselie),
(gindsclze),
een tulp,
tulp, die
hier is
is een
een
reseda.
een reseda.
Accusatiefsvorznen
bIz. 13',
Accusatiefsvormen (zie
(zie blz.
13', IV).
rivier wandel
wandel ik
ik liever
liever dan
dan aan
aan qenen,
** Aan
boord van
dezen boord
van de
de rlvier
Aan dezen
genen.
Engeland aan
aan gene
en Engeland
zijde en
zijde van
** Frankrijk
aan deze
gene zijde
hel
Frankrijk ligt
ligt aan
deze zijde
van lie
I{anaaI.
Kanaal.
** Op
Op gindsch
gindsch boompje groeien lekkere appels.
appels.
vruchten, niet
niet gindsche (gene).
** Wij
lusten deze
(gene).
Wij lusten
deze vruchten,
een stuk
stuk brood
Wij hebben
** Wij
hebben (aan)
(aan) dezen
bedelaar een
brood gegeven.
dezen bedelaar
()PMERKINGEN.
OPMERKINGEN.
1. Deze en
en DIE op
en die.
op iets
1.
die. DEZE wijst
dichtbij en
iets dat dichtbij
wijst op
iets dat verderop iets
af is.
af
Wanneer men
wenscht te
men geen
Wanneer
tegenstelling wenscht
doen uitschijnen,
uitschijnen, gegegeen tegenstelling
te doen
bruikt men
men DIE
DIE (onz.
(onz. DAT).
Kijk eens
** Kijk
eens naar dat
Ziet ge
ge dien man?
man?
huis. Ziet
dat huis.
In tijdsbepalingen
DEZE (onz.
(onz. DIT)
DIT) voor.
In
meestal DEZE
tijdsbepalingen nochtans
nochtans komt
komt meestal
keer. Dit
** Deze
Deze keer.
Dit jaar.
jaar,
Gene komt
het wordt meestal
2. Gene
aIleen voor in
de schrijftaal :: het
vermeestal ver
komt maar alleen
in de
vangen door
vangen
of die.
die.
door gindsche
gindsche of
Aan gene (gindsche,
van de
andere) zijde
zijde van
** Aan
de rivier.
(gindsche, die,
die, de
de andere)
3. GenitiefsGenitiefs- en
en datiefsvormen
DEZE en
en DIE
DIE komen
3.
datiefsvormen van
van DEZE
komen nog
nog voor,
in geijkte uitdrukkingen.
maar vooral in
dagen kom
** Dezer
Dezer dagen
kom ik
ik uu bezoeken.
bezoeken.
men schen toekomst.
konings eigen
** Diens
Diens konings
Dier menschen
toekomst.
eigenzoon.
zoon. Dier
-
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VO ORNAAMWOORDEN.
VOORNAAMWOORDEN.
B.
B. ZELF.
ZELF. Het
Het woord
woord ZELF
ZELF kan
kan tot
tot de
de aanwijzende
aanwijzende voornaamwoorden
voornaamwoorden ge
ge-rekend worden,
worden, omdat
omdat het.
het. den
den dienst
dienst doet
doet van
van een
een herhaalde
herhaalde of
of ver
ver-rekend
sterkte aanduiding
aanduiding;; het
het neemt doorgaans
doorgaans geen
geen buigingsuitgang
buigingsuitgang aan.
aan.
sterkte
*
* Wij
Wij zelf
zeit hebben
hebben het
het gezien.
gezien, Wij
Wij hebben
hebben het
het zelf
zeit gezien.
gezien.
*
* Ik heb met dien man
man (die
(die vrouw, dit kind, die
die kinders) zelf
zeit gesproken.
gesproken.
OPl\1:ERKINGEN.
OPMERKINGEN.
wel eens
In de
de schrijftaal
schrijftaal gebruikt
gebruikt men
men soms
soms wei
eens de
de verbogen vormen
vormen
1. In
van ZELF.
ZELF.
van
*
* Hij
Hij was
'was van
van zich
zich zelven
zelven gevallen.
gevallen. Ze
Ze was
was van
van zich
zich zelve gevallen.
gevallen.
* We
We zullen
zullen zelve
zelve komen.
komen,
*
van ZELF
Aaneenschrijvmg van
ZELF niet
met het
het pers.
pers. voornw.
voornw. (zie
(zie blz.
blz, 57,
57, §§ 3).
3).
2. Aaneenschrijving

III. DE
STANDIG GEBRUIKTE
GEBRUIKTE AAIIWIJZENDE
AANWIJZENDE VOORNAAMW
VOORNAAMW
III.
DE ZELF STANDIG
en
GENE.
(DAT)
A.
DEZE
(DIT),
DIE
(DAT)
GENE.
DIE
A. DEZE (DIT),
Zelfstandig gebruikt,
verbogen als
als de
de bijvoeglijke.
bijvoeglijke.
Zelfstandig
gebruikt, worden
worden ze
ze verbogen
In het
het meervoud
meervoud nochtans
men DEZEN
DEZEN en
en GENEN,
GENEN, wanneer perpernochtans schrijft
schrijft men
In
sonen bedoeld
bedoeid worden.
worden.
sonen
Nomtnatdefsvorrnen (zie
(zie blz.
bIz. 13,
13, I)I)::
Nominatiefsvormen
** Die
Die daar heeft
heeft het gedaan.
* Daar
Daar stonden
stonden kerseboomen
kerseboomen en
en appelbooinen
appelboomen :: deze
deze (=
(= laatstgeIaatstge*
heerlijk te bloeien,
(= eerstgenoemde)
. noemde)
noemde) stonden
stonden heerlijk
bloeien, gene
gene (=
ccrstgenoemde)
droegen al
al vruchtjes.
droegen
** Dezen
Dezen leven
Ieven in
in voorspoed,
voorspoed, die
die (of
(of genen)
genen) in
in ellende.
(= laatstgenoemden)
streden tegen
tegen de
** De
De Grieken
Grieken streden
de Trojanen
Trojanen;; dezen
dezeti (=
Iaatstgenoemdenj
(= eerstgenoemden)
hadden
hadden Hektor als
als leider,
leider, genen
genen (=
eerstgenoemden) Achilles.
blz. 13,
Accusatdefsvor-men
13, IV).
IV).
(zie bIz.
Accusatiefsvormen (zie
of dien
dien daar?
hij, mij
mij of
** Wien
Wien bedoelt
bedoeit hij,
dien al gezien?
** Zoo'n
Zoo'n kerel!
kereI! heb
heb je
je dien
gezien?
die al gezien?
** Zoo'n.
Zoo'n kerels!
kereIs! heb
gezien?
heb je
je die
van hem
** Dat
nooit van
hem gedacht.
ik nooit
had ik
Dat had
OPMERKINGEN.
OPMERKINGEN.
aanwijz. voorninw.
niet met
met de
1.
voornmw. niet
de
zelfstandig gebruikte
gebruikte aanwijz.
de zelfstandig
Verwar de
1. Verwar
blz. 23,
23, II
ii c.)
elliptisch-bijvoeglijk
gebruikte (zie
(zie blz,
c.)
elliptisch - bijvoeglijk gebruikte
dezen of genen?
leeraar gestraft,
gestraft, dezeti
de Ieeraar
** Welken
genen?
Welken Ieerling
leerling heeft
heeft de
of gene?
de Ieeraar
leeraar gestraft,
gestraft, deze
deze of
** Welke
Welke Ieerlingen
leerlingen heeft
heeft de
komen nog
in zekere
nog voor in
zekere geijkte
2. Genitiefsdattefsvorrnen komen
geijkte uit
uitGenitiefs- en
en datiefsvormen
drukkingcn.
-drukinge.
(= van
deze maand).
van deze
dezer (=
** Uw
brief van
van 15
15 dezer
Uw brief
dezen brief).
van dezen
** Schrijver
(= van
dezes (=
Schrijver dezes
DEZE en
en DIE,
DIE, door
door een
een voor3.
Voornaamwoordelijke bijwoorden
bijwoorden DEzE
3. VoornaaIllwoordelijke
en betrekking
betrekking hebbende
hebbende op
op zaken,
zaken, worden
zetsel
worden ververvoorafgegaan en
ze ts el vooratgegaan
DAAR en
met een
een gepast voorzetsel.
voorzetsel. ER,
ER, DAAR
HIER met
en
vangen
Of HIER
ER, DAAR
DAAR of
door ER,
vangen door
voorzetsel gescheiden.
(Zie bI.
bl. 44',
van het
het voorzetsel
HIER
gescheiden. (Zie
44', IV,
Iv, b).
b).
worden vaak
vaak van
HIER worden
dit).
met dit),
** Ik
zend U
... (=
hiermede...
(= met
Ik zend
U hiermede
aan gedacht
niet aan
gedacht (=
(= aan
aan dit).
(daar, hier)
hier) niet
** Ik
dit),
er , (daar,
Ik heb
heb er
op personen.
Ook
Ook soms
soms wanneer
wanneer ze
ze betrekking
betrekking hebben
hebben op
daar niet
niet mee
mee om
om (=
(= met
ik ga
ga daar
** 't't Zijn
slechte kerels
kereIs;; ik
met hen).
hen).
Zijn slechte
en blijft onverbogen.
B.
wordt enkel
enkel zelfstandig
zelfstandig gebruikt
gebruikt en
onverbogen.
B. ZULKS wordt

Zulks heb
heb ik
ik maar
hooren zeggen,
zeggen.
** Zulks
maar hooren
niet te
te misprijzen.
misprijzen. Zulks
is niet
Zulks is

IV.
VERMIJDEN FOUTEN.
FOUTEN.
TE VERMIJDEN
IV. TE
Zeg
Zeg niet
niet ::
(lk
van die
die pennen).
(Ik heb ook
ook van
(Tot
een dezer
dezer dagen).
(Tot een
(Een
(Een dezer dagen).
(Deze,
heejt. ..).
dit gedaan heeft...).
(Deze, die
die dit
(Dezen,
zeggen ).
dit zeggen...).
(Dezen, die
die dit
(Die
).
uw leerlinqen
leerlingen...).
(Die van
van uw

Zeg :
Zeg:
ZULKE (zoo
Ik heb
heb ook
ook ZULKE
pennen.
(zoo 'N)
'N) pennen.
lk
binnen kort; tot
binnen een
Tot binnen
Tot
tot binnen
een
paar dagen.
paar
dagen,
Eerstdaags ;; dezer
dezer dagen.
Eerstdaags
(Of D(I)EGENE),
D(I)EGENE), die
HIJ (of
die dit
dit gedaan
gedaan ....
HIJ
ZIJ of
D(I)EGENEN, die
of D(I)EGENEN,
die dit
dit zeggen...
ZIJ
zeggen .
van uw
D(I)EGENE van
uw leerlingen..
D(I)EGENE
leerlingen..
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DE BEPALINGAANKONDIGENDE
DE
BEGRIP. De
De bepalingaankondigende
bepalingaankondigendevoornaamwoorden
voornaamwoordenduiden
duiden zelfstanI. BEGRIP.

en geven
geven bovendien
bovendientete kennen,
kennen, dat
dat er
er nog
digheden aan
aan en
digheden
nog een
een nadere
nadere toeof moet worden
volgt of
lichting
worden bijgedacht.
lichting volgt

Als
bepalingaankondigende voornaamwoorden
voornaamwoorden komen
voor: DEGENE
DEGENE
Als bepalingaankondigende
komen voor:
(HETGEEN), DIEGENE
DIEGENE (DATGENE),
DEZELFDE (HETZELFDE),
(HETGEEN),
(DATGENE), DEZELFDE
(HETZELFDE), DIE
DIE ZELFDE,
DAT ZELFDE,
ZELFDE,ZULKE,
ZULKE,ZULK
ZULKEEN,
EEN, DEZULKE,
ZOO EEN
EEN (zoo
DAT
DEZULKE, ZOO
DERGELIJKE,
(ZOO 'N), DERGELIJKE,
DUSDANIGE, SOORTGELIJKE.
ZOODANIGE,
SOORTGELIJKE.
ZOODANIGE, DUSDANIGE,

Worden uitsluitend
uitsluitend bijvoeglijk
bijvoeglijk gebruikt:
Worden
gebruikt: ZULKE,
ZULKE, DERGELIJKE,
DERGELIJKE, SOORTGELIJKE. DUSDANIGE,
ZULK EEN,
EEN, zoo
ZOO EEN (zoo
GELIJKE.
DUSDANIGE, ZULK
(ZOO 'N).
Worden uitsluitend
Worden
uitsluitend zelfstandig
zelfstandig gebruikt:
gebruikt: DEGENE
DEGENE (HETGEEN),
(HETGEEN), DIEGENE
DIEGENE
(DATGENE), DEZULKE,
DEZULKE, DE DUSDANIGE,
DUSDANIGE, DE ZOODANIGE.
(DATGENE),
ZOODANIGE.
Worden hijvoeglijk
bijvoeglijk en
en zelfstandig gebruikt:
Worden
gebruikt : DEZELFDE
DEZELFDE en
en DIEZELFDE.
DIEZELFDE.
BIJVOEGLIJK GEBRUIKTE
II. DE BIJVOEGLIJK
GEBRUIKTEBEPALINGAANKONDIGENDE
BEPALING·AAN KOND IGENDE VNW.
ZULKE, DERGELIJKE,
A. ZULKE,
DERGELIJKE, SOORTGELIJKE,
SOORTGELIJKE, DUSDANIGE.
DUSDANIGE.
Ze worden
als het
het bijvoeglijk
Ze
worden als
hell
bijvoeglijk naamwoord
naamwoord verbogen,
verbogen, maar
maar blijven
blijven in hel
onzij dig enkelvoud
enkelvoud onveranderd.
onzijdig
onveranderd.

Nominatiefsvormen (zie
Nominatiefsvormen
(zie hlz.
blz. 13,
I) :
13, I):
Zulke (dergelijke)
plant is
is zeer zeldzaam.
•* Zulke
(dergelijke) plant
zeldzaam.
dier moet veel
** Zulk (dergelijk)
(dergelijk) dier
veel eten.
eten.
Zulke (dergelijke)
** Zulke
(dergelijke) toestanden
toestanden zijn
zijn uitzonderlijk.
ultzonderlljk.
(dusdanige) lieden,
* Zoodanige
Zoodaniqe (dusdanige)
meende de
ik niet
niet
directeur, kan
kan ik
lieden, meende
de directeur,
dulden.

Accusatiefsvorm.en
(zie blz.
AccusatiefsvorInen (zie
hlz, 13',
IV)::
13', IV)
Zulken (dergelijken)
(dergelijken) os
os heb
ik nog
•* Zulken
heb ik
nog nooit gezien.
g ezien,
•* Met
Met zulken (dergelijken)
(dergelijken) vader
vader moet
moet hij
hij gelukkig
gelukkig zijn
zijn
*
• Met
Met zulke
zulke (dergelijke)
(dergelijke) moeder
moeder ...
*
in zulk
Wat doet
doet men
men in
zulk (dergelijk)
(dergelijk) geval?
• Wat
*
moet men
• In
In zulke
zulke (dergelijke)
(dergelijke) gevallen
gevallen moet
men den
den dokter roepen.
roepen.
ZULK EEN, ZOO
ZOO EEN
EEN (ZOO
(ZOO 'N).
B. ZULK
Ze
Ze blijven
blijven onverbogen.
onverbogen.

* Met
Met zoo
zoo een
een (zoo
(zoo 'n, zulk
zulk een)
een) vader
vader moet
moet hij
hij gelukkig
gelukkig zijn.
zijn.
*
* Ik heb
heb ook
ook zoo
zoo 'n
'n potlood
potlood en
en zoo'n
zoo'n pennen.
*

c. DEZELFDE
DEZELFDE (HETZELFDE),
(HETZELFDE), DIE
DIE ZELFDE
ZELFDE (DAT
(DAT ZELFDE).
ZELFDE).
C.
(DIE ZELFDE
ZELFDE en
en DAT
DAT ZELFDE
ZELFDE
(DIE
DEZELFDE en
en HETZELFDE).
HETZELFDE).
DEZELFDE

hebben
hebben een
een sterker
sterker aanwijzende
aanwijzende kracht
kracht dan
dan

en DIE
DIE worden
worden verhogen
als het
het bepaald lidwoord;
lidwoord; ZELFDE
ZELFDE neemt
neemt de
verbogen als
en
aan. (Het
buigingsvormen van
van het
bijvoeglijk naamwoord
naamwoord aan.
(Ret onzijdig
onzijdig enkelhet bijvoeglijk
voud gaat
op e).
e).
voud
gaat altijd
altijd uit op

DE
DE

Nominatiefsvonnen (zie blz.
bIz. 13,
13, I)
I)::
Nominatiefsvorinen
* Dezelfde
Dezeljde man
man (vrouw),
(vrouw), hetzelfde
hetzelide kind heeft
heeft het.
het gedaan.
*
* 't't Zijn
Zijn die
die zelfde
zelfde menschen
menschen van vroeger.
vroeger,
*
*
* 't't Is
Is dat zelfde
zeljde meisje
melsje van
van straks.
straks,
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Accusatieïsvormen (zie blz. 13, IV):
* Thuis hebben we denzelfden leunstoel, dezelfde tafel en hetzelfde
tafellaken.
* ik heb met derizeifden man, met dezelfde vrouw, met hetzelfde kind,
met dezelfde inenschen gesproken.
* ik heb (aan) dien zelfden bedelaar een stuk brood gegeven.
Genitiesvormen (Zie blz. 13, II):
Van de genitiefsvormeii wordt nog alleen DE}IZELFDE gebruikt; 't is de
vorm die voorkomt, wanneer het bepaald zelfstandig naamwoord vrouwelijk enkelvoud is, of in liet meervoud staat.
* De kinders derzeifde moeder
* De o;laag derzeifde dagbladen

III. DE ZELFSTANDIG GEBRUIKTE BEPALINGAANKONDIGENDE
VOORNAAMWOORDEN.
A. DEGENE (HETGEEN), DIEGENE (DATGENE), DEZELFDE
(HETZELFDE), DIE ZELFDE (DAT ZELFDE).
Het eerste deel (DE of DIE) wordt verbogen als het bepaald lidwoord
(zie blz. 20) ; GENE en ZELFDE nemen de buigingsuitgangen van het zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naanrwoord aan (zie blz. 21', C).
Nominatiefsvorznen (zie blz. 13, I):
* Degene, die te laat komt, zal gestraft worden.
* Degenen, die te laat komen, zuilen gestraft worden.
* Het zijn altijd dezeifden, die prijzen winnen.
* Hetgeen hij zegt, is waar.
* De onroerende goederen zijn degene, die tot onbeweeglijkheid zijn
bestemd.
Accusatiesvormen (zie blz. 13', IV):
* Hoed u voor dengene, die u vleit.
* Hoed u voor degenen, die u vleien.
* De leeraar ondervraagt altijd dezizelfderi (ENE.).
* De leeraar ondervraagt altijd dezeif den (MERRy.).
OPMERKINGEN.
1.

en DE DTJSDANIGE, die minder voorkomen,
worden op dezelfde wijze verbogen.

DEZULKE, DE ZOODANIGE

2. De meervoudi g e genitiefsvormnen DERGENEN, D IERGENEN, DERZELFDEN
en DIER ZELFDEN komen nog wel eens voor.
* Het geduld dergenen, die luisterden...
3. De meervoudige datiefsvorm DENGENEN vindt men ook nog wel eens in
ongewone taal.
* Dengenen, wien de zaak aanbelangt, zullen wij graag een catalogus
zenden.

B. TE VERMIJDEN FOUTEN:
Zeg niet:

Zeg:

(Deze, die dit gedaan heeft).
Hij of D(I)EGENE, die dit gedaan heeft.
(Dezen, die het weten).
ZIJ of D(I)EGENEN, die het weten
(Die van uw leerlingen ...).D(I)EGENE van uw leerlingen
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BEZITTELIJKE

I. BEGRIP. De bezittelijke voornaamwoorden geven te kennen, dat de genoemde zeifstandigheden toebehooren aan, of in verband staan met den eersten,
den tw eed en of den derden persoon. Ze kunnen hijvoeglijk en zelfstandig ge
bruikt worden.
II. BIJVOEGLIJK GEBRUIKTE BEZITTELIJKE VOORNAAMW.
A. VORMEN.
MEERVOUD

ENKELVOUD
EERSTE

persoon

TWEEDE persoon
M.

DERDE pers. v.
o.

mijn

onze, ons

uw, je, jouw

uw, jullie, jelui, je

zijn
haar
zijn

hun
hun, haar
hun

1

B. VERBUIGING. De bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden, ONZE uitgezonderd, blijven onverbogen.
ONZE wordt verbogen als het bepaald lidwoord; de onzijdige enkelvoudsvorm is ONS.
* Dit is voor mijn (uw, zijn, baar, kun) vader.
* Ons huis is het grootste van de straat.
* Onze oom (onze tante) komt vandaag.
* Hebt ge reeds onzen tuin gezien?
* Dit is de hoed van onzen dienstknecht.
OPMERKINGEN.

1. De verbogen vorm van het bijvoeglijk bezittelijk voornaamwoord
komt nog voor in zekere geijkte uitdrukkingen, zooals:
* Zijne Majesteit de Koning. Hare Majesteit de Koningin.

* Zijne Excellentie. Mijne Heeren, enz.

2. Genitiefs- en datiefsvormen van de bezittelijke voornaamwoorden
vindt men ook, maar vooral in geijkte uitdrukkingen en ongewone taal.
* Het zweet uws aanschijns. Het erfgoed onzer vaderen.

* Te uwen dienste. Te zijner eere. Te(r) zijner tijd. (zie blz.
14 en 14').
De vrouwelijke en meervoudige genitiefsvorinen komen nog vaak voor
n de geschreven taal.
* Het graf mijner moeder.
* De boomen onzer wonden.
Ook wel eens de meervoudige datiefsvorm.
* Dit werk, dat wij onzen collega's voorleggen...
3. In de spreektaal gebruikt men soms een bezittelijk voornaamwoord
in plaats van den gewonen genitiefsvorm.
* Jans vrienden OF Jan zijn (z'n) vrienden.
Maria's vader OF
Maria haar ('r, der) vader. De menschen kun verdriet.
4. Voor de volle vormen zijn, mijn, haar, schrijft men soms m'n, z'n,
'r (der).
5. Zijn of haar?
Zijn richt zich naar een mann. of onzijdig nw. in het enkelv.
* De nachtegaal liet zijn mooiste gezang hooren.
* Het huis zonder zijn vensters.
Haar richt zich naar een vrouwelijk naamwoord in het enkelvoud
(soms ook in het meervoud).
* De natuur heeft haar mooiste kleed aangetrokken.
* De moeders met hun (OF : haar) dochters.
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6. Verkleinwoorden. Bij verkleinwoorden van persoonsnamen richt
het bezittelijk voornaamwoord zich naar het natuurlijk en niet naar
het spraakkundig geslacht.
* Het meisje weende, omdat haar broertje ziek was.
7. Het bezittelijk voornaamwoord van den tweeden persoon (zie
blz. 24, B).
In de gevallen waarin gij of ge als persoonlijke voornaamwoorden
voorkomen, gebruikt men uw.
* Waarom hebt ge uw les niet geleerd?
Met de vertrouwelijke vormen van het persoonlijk voornaamwoord
jij, je en jullie correspondeeren jouw, je, jullie en jelui.
* ik heb een van je boeken gelezen.
* Dit is niet mijn, maar jouw hoed.
* ik heb een paar van jullie brieven gelezen.
Met den beieefdheidsvorni U correspondeert Uw, dat meestal met een
hooldietter wordt geschreven.
* Wij hebben Uw brief van 2en dezer ontvangen.
8. Te vermijden fouten:
ZEG NIET:

ZEG:

(Een van mijn vrienden).
Een vriend VAN MIJ.
(Uit al mijn (zijn ... ) macht).
Uit ALLE machte.
(Met mijn (uw...) eigen oogen).
Met EIGEN oogen.
(Hij viel aan mijn voeten).
Hij viel MIJ te voet.
(Het hoofd doet me zeer).
MIJN hoofd doet zeer.
(Dat is mijn geval).
Dat is het geval BIJ MIJ.
(Wij ontvingen zijn bezoek).
Wij ontvingen een bezoek VAN HEM.
(Zich het hoofd breken).
Zijn hoofd breken met iets te zoeken.
(Men is op zijn spoor).
Men is HEM op het spoor.
(Aan mijn zijde).
Naast MIJ.
(Welk boek is het uwe?)Welk boek 5 VAN u?
(Uit zijn eigen beweging).
Uit EIGEN beweging.
(Met zijn eigen hand geschreven). EIGENHANDIG geschreven.
III. ZELFSTANDIG GEBRUIKTE BEZITTELIJKE VOORNAAMW.
A. VORMEN.
ENKELVOUD.

Eerste persoon de (het) mijne
Tweede persoon. de (het) uwe
Derde persoon m.
de (het) Zijne
V.de (het) hare

MEERVOUD

de (het)
de (het)
de (het)
de (het)

onze
uwe
hunne
hunne, hare

2. VERBUIGING.
1. Algemeene regel. Ze worden als het bijvoeglijk naamwoord verbogen.
* Uw oom en de hare zijn hier geweest.
* Wij hebben zijn zoon en den uwen ontmoet.
* Wij hebben onzen Teeraar en den hunnen een geschenk gegeven.
* Dit is voor mijn broeder en dat is voor den uwen.
* Hier zijn onze boeken en daar zijn de hunne.
2. Bizonder geval. Wanneer de zelfstandig gebruikte bez. vnw. persomien aanduiden, wier namen niet werden genoemd, dan nemen ze in het
enkelvoud den vorm op -e en in het meervoud den vorm op -en aan.
* ik heb mijn vriend en de zijnen ontmoet (= zijn familie).
* De onzen (= onze soldaten) versloegen de Franschen in 1302.
* Groet de uwen. ik blijf de uwe.
Ook de e-vorm in HET MIJNE, HET ZIJNE .....
* Als ieder het zijne heeft, zal niemand klagen.
3. Opmerking. De vrouwelijke meervoudsvorm van het zelfstandig
gebruikte bezittelijk voornaamwoord IS DE (HET)HUNNE of DE (HET)HARE.
* Wij kregen ons deel en de meisjes het hunne (or: het hare).
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DE BETREKKELIJKE
I. BEGRIP. De betrekkelijke voornaamwoorden duiden zelfstandigheden
aan en vormen tevens het verbindingswoord in een zin, die als bijvoeglijke
bepaling (zie blz. 8, A) dienst doet.
Het woord of de woorden, waarop een betrekkelijk voornaamwoord terugslaat, noemt men antecedent. Het antecedent kan een zelfstandig naamwoord,
een voornaamwoord of een heele zin zijn.
* De leerling, die niet werkt, zal gestraft worden.
* De wereld behoort aan hen, die het meest arbeiden.
* Hij had zijn les niet geleerd, wat hem een straf gold.
Het gebeurt wel eens, dat een betrekkelijk voornaamwoord zonder antecedent

voorkomt.

* Wat (of hetgeen) hij zegt, is waar.
De betrekkelijke voornaamwoorden zijn: DIE (DAT), WIE, WAT, HETGEEN,
WELKE (HETWELK). Ze zijn alle zelfstandig; WELKE kan echter ook bijvoeglijk
voorkomen.
II. GEBRUIK VAN DIE (DAT).
A. VERBUIGING.
MEERVOUD

ENKELVOUD
MANNELIJK VROUWELIJK
Nominatief
Accusatief

die

die

diendie

ONZIJDIG

dat
dat

die
die

Nominatiefsvormen (zie blz. 13, 1):
* De man, die daar gaat, is mijn oom.
* De vrouw, die daar gaat, is mijn tante.
* Het huis, dat daar staat, is te koop.
* De boeken, die op tafel liggen, zijn Duitsche romans.
Accusatieïsvormen (zie blz. 13', IV):
* De knaap, dien we ontmoet hebben,
* De dame, die we gezien hebben,
* Het huis, dat we verkocht hebben,
* De boeken, die we gelezen hebben,

B. ALGEMEENE REGEL. DIE (DAT) wordt gebruikt zonder voorzetsel
voor personen, dieren en zaken.
OPMERKINGEN.
1. Is het antecedent het verkleinwoord van een persoonsnaam, dan
gebruikt men:
die voor niet bepaalde eigennamen.
* Jantje, die niet gierig is,
dat, in alle andere gevallen.
* Het knappe Jantje, dat ziek is,
* Het meisje, dat we sinds lang niet meer gezien hebben,

2. Het betrekkelijk voornaamwoord die komt ook wel eens zonder
antecedent voor, wanneer men bepaalde personen bedoelt.
* Die te laat komt, zal gestraft worden
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III. GEBRUIK VAN WIE en WAT.
A. VERBUIGING.
ENKELVOUD
MANNELIJK VROUWELIJK

ONZIJDIG

'

Nominatief.
Genitief.
Datief.
Accusatief.

wie
wiens

wien
wien

I

wie
wier
wie
wie

MEERVOUD

!

ï

wat

i

i

Í

1

wat

wie
wier

wien
wie

B. WIE wordt gebruikt:

1. na een voorzetsel, wanneer het antecedent een persoonsnaam is.
* De handelaar, met wien hij zaken doet, ...
* De vrouw, met wie ik haar gezien heb, ...
* De inenschen, met wie hij omgaat, ...
OPMERKIN GEN.
a. De betrekkelijke voornaamwoorden, die betrekking hebben op
zaken en welke voorafgegaan zijn door een voorzetsel, gaan over
in voornaamwoordelijke bijwoorden (WAAROP, WAARMEE, e.a.).
* De tafel, waarop ik werk, ...
* Het glas, waaruit ik drink, ...
In de gemeenzame spreektaal bezigt men ook de voornaamwoordelijke bijwoorden als wijzend op personen.
* De heer, de dame, waarvan ik sprak.
b. De genitiefsvormen WIENS en WIER worden soms gebruikt
in plaats van van wie(n). Ze wijzen in den regel terug op persoonsnamen.
* De man, wiens dochter ziek is, ... (ANTEC. MANN. ENK.)
De vrouw, wier zoon ik ken, ... (ANTEC. VROUW. ENK).
De ouders, wier zoon (dochter) ziek is, ... (ANTEC. MEERVOUD).
Soms voor zaken :

* De driehoek, wiens zijden, (waarvan de zijden, welks ...)
* De roos, wier geur, ... (waarvan de geur, welker geur...).
e. Wanneer het betrekkelijk voornaamwoord als meewerkend voor
(zie blz. 8, § 2) voorkomt, wordt het voorzetsel aan wel eens-werp
weggelaten, en dan gebruikt men den datiefsvorm.
* De man wien (aan uien) ik dit geld geleend heb, ...
* Degene, wien dit aanbelangt, ...
* De leerlinge, wie (aan wie) wij de belooning gaven, ...
* De ouders, wien (aan wie) ze het slecht nieuws meedeelden, ...
2. als betrekkelijk voornaamwoord zonder antecedent voor personen.
* Wie zooiets gedaan heeft, dient gestraft te worden.
* Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
* tV ie(n) U ook mocht ontmoeten, deel niets mee van hetgeen
ik U gezegd heb. (Voor het gebruik van WIE Of WIEN in
dezen zin, zie blz. 32' Opm. a).
...

...

OPMERKINGEN.
1. Wanneer bepaalde personen worden bedoeld, gebruikt men wel
eens die (zie blz. 28, II, Opm. 2).
2. Let wel :
* Reken niet, op wie geen liefde heeft.
WIE iS hier onderwerp van den bijzin WIE GEEN LIEFDE HEEFT,
en niet oorzakeli k voorwerp in den hoofdzin.
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C. WAT wordt gebruikt:
1. wanneer het antecedent DATGENE, DAT of ALLES) is.
* Datgene, (dat, alles), wat hij zegt, is waar.
* Dat is het, wat hen zal weerhouden hebben.
2. als betrekkelijk voornaamwoord zonder antecedent voor zaken.
* Wat hij gezien heeft, wil hij ons niet vertellen.
3. wanneer het antecedent een heele zin is.
* Hij weigerde te komen, wat wij voorzien hadden.
IV. GEBRUIK VAN HETGEEN.
Hetgeen wordt gebruikt in de plaats van WAT in de gevallen 2 en 3 hierboven.
* hetgeen hij gezien heeft, wil hij ons niet vertellen.
* Hij weigerde te komen, hetgeen wij voorzien hadden.
V. GEBRUIK VAN WELKE.

A. Zelfstandig gebruikt.
VERBUIGING.
ENKELVOUD

---MANNELIJK

Nominatief
Genitief.
Datief.
Accusatief.

;

'

welke
welks
welken
welken

;

'

VROUWELIJK

welke
welker
welke
welke

-

---

MEERVOUD

ONZIJDIG

hetwelk ('t welk)
welks
hetwelk
hetwelk

welke
welker
welken
welke

OPMERKINGEN.

a. Welke wordt bijna uitsluitend in de schrijftaal aangewend, vooral
om de herhaling van DIE of DAT te vermijden.
* Het kind, hetwelk dat werk maakt, ...
OPM. 1. Vele goede schrijvers vermijden ook liet gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord DAT, wanneer liet antecedent
voorafgegeaan is door een aanwijzend voornaamwoord.
* Dit verslag, hetwelk wij in de(r) haast moesten opstellen, ...
2. Hetwelk is de onzijdige vorm van het verouderde DEWELKE,
dat nog wel eens in hoogeren stijl voorkomt.
h. De genitiefsvormen van WELKE worden soms gebruikt in plaats
van het voornaamwoordelijk bijwoord WAARVAN, wanneer het antecedent een zaaknaam is. (Zie blz. 28', B, Opm. a).
WELKS heeft een antecedent, dat mannelijk of onzijdig enkelvoud is.
WELKER heeft een antecedent, dat vrouwelijk enkelvoud is of in
het meervoud staat.
* De berg, welks top, ...
* De koe(ien), welker nut ...
c. De datiefsvormen van WELKE komen heel zelden voor.

.

B. Bijvoeglijk gebruikt.
Het bijvoeglijk gebruikte WELKE wordt als het vragende voornaamwoord
WELKE verbogen (zie blz. 32, II, 1).
* Wij gebruikten koffie en brood, welke artikelen de eer hadden
de ... goedkeuring van mijn neef weg te dragen (N. BEETS).
Zij besloten nog te blijven, welk besluit ons genoegen deed.
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Het bezittelijk voornaamwoord.

27

Het bepalingaankondigend voornaamwoord.

26

Het aanwijzend voornaamwoord.

25

Het
voornaam woord.
Het persoonlijk voornaamwoord.

Algemeens begrippen en indeeling.

20

Het
bijvoeglijk
naamwoord.
Het
lidwoord.

!
1

19

---18

Het

.
zelfstandig

17
- naamwoord.
16

22

Begrip, gebruik, verbuiging.

1
2^.

_
Het o nbe paald lidwoord. _ _ _
1-1é t bepaald lidwoord.
De* genitiefsvorm der zelfsta nd ige naamwoorden.

20

-

--

Bizondere gevallen.
-Meervoud s-.
Uitgangen
vorm
g an g en =s, -ers, - eren.
Uitg an g_-(e)n.

Bizondereg evallen.
..g.
Mannelijke, vrouwelijke en

Geslacht.

-

_

10

De
8

zin.

7

6

5
4

Spelling.

23

De trappen van vergelijking.

onzij di ge z elfst a nd. naamw.
Algemeene begrippen. Indeeling. Geslacht. Getal.
De woordsoorten.
Datiefsvormen.
14
Genitiefsvormen.
De
Datief en accusatief..
naamvallen.
13'
genitief ..en
Nominatief
De
zinteekens.
12
Woordschikking.
11
DeOpmerkingen
samengestelde
Onderschikkend zinsverband.
zin..

7T

24

_

Nevenschikkend zinsverband.
heid. Aanspreking.
eld
Bepal. v. gest
Woordschikking .
Tusschenwerpsels.
De
bebijwoordelijke
en
Bijvoeglijke
enkelvoudige
.!
[palingen
voorwerpen.
De
zin.
Het gezegde. ' Overeenkomst van
gezegde en onderwerp.
1 Het onderwerp.
Algemeene begrippen.
Hoofdletters.
Woordteekens.
Eenige moeilijke woorden.
De tweeklanken.

19
18

17
16
15
14

13
12
11
10
9

8
7
6
5
4

3

De klinkers.

3

2

De medeklinkers.
Algemeene begrippen. Splitsing der woord en.

2

1 r Inleiding.

I

Het onbepaald voornaamwoord.

Het
voornaamwoord.

•
Het vragend voornaamwoord.

De telwoorden.
Algemeene begrippen. Indeeling.
De vervoeging van het werkwoord.

Het
werkwoord.

Vervoeging van de ww. ZIJN, HEBBEN, WERKEN
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30' -DE ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN.
I. BEGRIP. De onbepaalde voornaamwoorden kunnen zelfstandig of bijvoeglijk gebruikt worden.
Zelfstandig gebruikt duiden ze meestal een zelfstandigheid aan, waarvan de
spreker den naam niet kan of niet wil noemen.
Bijvoeglijk gebruikt duiden ze meestal aan, dat men geen nadere inlichtingen
kan of wil geven over de bepaalde zelfstandigheden.
Er zijn ook onbepaalde voornaamwoorden, die een onbepaald getal aan-

duiden

(AL, ALLES, ALLE, EENIG, EENIGE, ENKELE, ETTELIJKE, GEEN, GENOEG,
SOMMIGE, VEEL, VELE, VERSCHEIDENE, WEINIG, WEINIGE, WAT (=

een weinig).
Deze woorden worden dan ook wel eens onbepaalde telwoorden genoemd.

II. DE BIJVOEGLIJK GEBRUIKTE ONBEPAALDE VOORNAAMW.

A. Blijven onverbogen:

GEEN, GENOÉG, WAT.

Ook : VEEL en WEINIG, wanneer ze vóór een zelfstandig naamwoord in
het enkelvoud staan.
* Hij heeft geen (genoeg, veel, weinig) moed.
* Wil je me wat suiker geven?
* Wij hebben koffie genoeg.
UI'M.

Van GEEN komen soms de ongewone buigingsvormen
en GEENEN VOO!'.

GEENE

en

* Deze zegels hebben geen(e) waarde ; ze zijn van geener waarde.
* In geenen deele.

B. Worden als het bijvoeglijk voornaamwoord verbogen (zie blz. 21, III) :
ALLE

EENIG
ELK
IEDER
ENKELE

MENIG
SOMMIGE
VELE
§A
VERSCHEIDENE
§
WEINIGE

(zie

hierboven)

(zie A hierboven)

ZEKER

DE EENE
DE ANDERE
DE EEN OF ANDERE
EEN OF ANDER
DEZE EN (OF) GENE

Nominatiefsvormen (zie blz. 13, I) :

* Alle begin is moeilijk.
* Elke (iedere) dame kreeg een geschenk.
* Ieder huisje heeft zijn kruisje.
* Eenige leerlingen kwamen te laat.
* Enkele leden bleven tot middernacht..
* Menig huis werd door den storm vernield.
* Verscheidene voorwerpen moesten verbrand word en.
* De Bene mensch zegt dit, de andere dat.
Accusatiefsvormen (zie blz. 13', IV) :
* Ik heb een zekeren heer De Grave ontmoet.
* Hij legde allen nadruk op dit feit.
* Hij zal den een of anderen dag wel eens komen.
* In dezen of genen winkel van de stad zullen we dit wel vinden.
* Heb je ook een 01 ander plan voor vanavond?
* Hij moet alle uur een lepel nemen.
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DE ONBEPAALDE
OPMERKINGEN.

1. Elk, ieder, menig en zeker mogen vóór een mannelijken persoonsnaam in het enkelvoud onverbogen blijven.
* Voor elk(en) of ieder(en) bezoeker heeft hij een verrassing.
2. Veel en weinig mogen in het meervoud onverbogen blijven, als de
welluidendheid het vereischt.
* Er waren veel (of vele) menschen op het feest.
3. Al blijft onverbogen, wanneer het niet onmiddellijk door het bepaald
zelfstandig naamwoord wordt gevolgd.
* A l de inwoners van de stad ...
* Al mijn vrienden ... Al die menschen...
4. Van alle komen nog verouderde datiefsvorinen voor in zekere gei jkte
uitdrukkingen.
* Te allen tijde, in aller haast, e.a.

III. DE ZELFSTANDIG GEBRUIKTE ONBEPAALDE VOORNAAMW.
A. Blijven onverbogen:
AL

IEDER(EEN)

ALLES
ALLEMAN

ELK(EEN)

EENIEDER
IEMAND
IETS

GEEN
GENOEG

MENIGEEN

MEN

NIEMAND
NIETS
VEEL
WAT
WEINIG

* Geen van beiden heeft het nle gezegd.

* Alles was klaar voor het vertrek.

* Eenieder mag het weten.
* Ik heb iemand ontmoet, die het mij gezegd heeft.
* Ik heb weinig kunnen zien.
OPM.

Soms komen ZE, GE, JE en WE als synoniemen van MEN voor; in
dit geval zijn het geen persoonlijke maar onbepaalde voornaamwoorden.
* Ze zeggen, dat hij rijk is (= MEN ZEGT...).
* Wat moet je in zoo'n geval anders doen dan toegeven ? (- = wat
moet MEN...)
* We moeten wat door de vingers zien. (= MEN moet...).

B. Worden verhogen:
1.

ALLE

EENIGE
ENKELE

ETTELIJKE
MENIGE
SOMMIGE

VELE
WEINIGE

a. Wanneer ze terugzien op personen, nemen ze den vorm op -n aan.

* We moeten allen (of allemaal) sterven.
* Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren.
* Op enkelen na waren ze allen aanwezig.
* Allen (velen, sommigen, enkelen) zijn tegen het voorstel.
* Wij allen juichten den spreker toe.
* Met ons allen.
* De gevangenen werden allen (of allemaal) verlost.
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b. Wanneer ze terugzien op zaken, nemen ze den vorm op -e aan.
* De huizen worden alle (of allemaal) verkocht.
* Onder deze boeken zijn er enkele, die zullen moeten vernield
worden.
OPMERKINGEN.

1. Verwar de zelfstandig gebruikte onbepaalde voornaamwoorden
niet met de elliptisch-bijvoeglijk gebruikte (zie blz. 23, II, c).
* Tien candidaten zijn aangewezen : eenige schoten te kort in
het rekenen, sommige in de aardrijkskunde en alle i n de Nederlandsche taal (C. PEETERS).
2. Van alle en vele komen nog verouderde genitiefsvor men voor
in zekere geijkte uitdrukkingen.
* Aller aandacht werd hierop gevestigd.
* Veler sympathie ging naar den eenvoudigen jongen man.
3. Van ieder, iedereen, elk(een), eenieder, iemand, niemand
en alleman komt de genitiefsvorm op -s nog vaak voor.
* Niemands werk. Iedereens vriend.
2. De eene, de andere, de een of (en) ander.
Ze worden verbogen als 't zelfstandig gebruikte bijvoeglijk naamwoord (zie blz. 21', C).
Nominatiefsvormen (zie blz. 13, I) :
* De eene zegt dit, de andere dat.
* De eenen zeggen dit, de anderen dat.
* De een of ander(e) zal het u wel zeggen.
* De eenen of anderen zullen hem wel helpen.
Accusatiefsvormen (zie blz. 13', IV) :
* Aan den eene mag men dit vertellen, aan den andere niet (ENK.).
* Aan de eenen mag men dit vertellen, aan de anderen niet (Mv.) .
* Van den een of ander(e) krijg je wel wat je verlangt.
Let wel : Hier ook de zelfstandig gebruikte niet verwarren met de
elliptisch-bijvoeglijk gebruikte (zie Opm. 1 hierboven).
3. Die en gene, deze of gene worden verbogen als de aanwijzende voor
-namworde
DEZE en GENE (zie blz. 25) .
* Deze of gene zal het ons wel vertellen (ENKELV.).
* Van dezen en genen zullen we wel iets vernemen (MEERV.).

IV.

TRAPPEN VAN VERGELIJKING.

Veel en weinig hebben de volgende trappen van vergelijking:
veel
meer
meest
weinig
minder
minst
Ze kunnen bijvoeglijk en zelfstandig worden gebruikt.
* De meeste menschen zeggen ...
* Niet de meesten moet men navolgen, maar de besten.
* Onder deze boeken zijn de meeste onleesbaar.
* De meesten juichten den spreker toe.

V. ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDELIJKE BIJWOORDEN.
(Zie blz. 44', IV, d.).
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DE VRAGENDE
I.

BEGRIP. Vragende vooenaarnwoor-den zijn woorden, die vragen naar
namen van personen of zaken. Soms vragen ze nadere bizonderheden aangaande een aangeduide zelfstandigheid. Eenige er van worden bijvoeglijk,
andere zelfstandig gebruikt.

II. DE BIJVOEGLIJK GEBRUIKTE VRAGENDE VOORNAAMWOORDEN zijn: WELK EEN, WAT EEN, 'VAT VOOR, WAT, WAT VOOR EEN, WELKE.
VERBUIG ING.

a. Welk een, wat een, wat voor, wat, wat voor een blijven onverbogen.

*
*
*
*
*

QPM.

Welk een persoon bedoelt ge ?
Welk een praatj es heeft hij u verteld?
Waf Door een (uiat 'n) man is dat?
Wat Door vrouwen zijn dat?
Wat nieuws brengt hi] ons?

Deze woorden worden ook in uitroepingen gebruikt en, alhoewel ze
dan hun vragend karakter min of meer verliezen, worden ze toch
aIs vragende voornaamwoorden beschouwd.
* Waf 'n menschen daar waren I
* Waf een (uiat 'n) kereI I

b. Welke wordt verbogen als het bijvoegIijk naamwoord. (zie bIz. 21, § III).
* Welke is de grootste stad van Europa?
* Welk is het schoonste ·huis van deze straat?
* Welken man bedoelt 'hij ?
'
* Aan uielken stroom llgt Antwerpen?

III. HET ZELFSTANDIG GEBRUIKT VRAGENDE VbORNAAMWOORD
is wie, wanneer men naar personen, en wat, wanneer men naar zaken vraagt.
VERBUIGING. Ret vragende voornaamwoord wie wordt verbogen als het
aanwijzende voornaamwoord DIE (zie bIz. 25, II, A).

ENKELVOUD
, MANNELIJK
Nominatiet.
Genitief.
Datief.
Accusatief.

I
I

wie?
wiens?
(aan) wien? I
wien?

I

VROUWELIJK
wie?
wier?
(aan) wie?
wie?

MEERVOUD

I

I

'I

I

ONZIJDIG
-~----'~-----

wat?
(waarvan ?)
(waaraan ?)
wat?

I

NOIllinatiefsvorIllen (zie bIz. 13, I) :
* Wie heeft u dat gezegd?
Wie is die heer?
* Wie Ioopen daar ?
Waf beweegt daar?
AccusatiefsvorIllen (zie bIz. 13, IV):
* Wie(n) heeft hij ontmoet?
* Van wie(n) heeft hij dat gekregen?
* Wat heeft hij u verteId?
Genttietsvoemen (zie bIz. 13, II):
* Wiens overjas is dit?
* Wier japon heb je daar?
* Wier hoeden zijn dat?

wie?
wier?
(aan) wie?
wie?
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VOORNAAMWOORDEN.
OPMERKINGEN.

a. WIE of WIEN in den accusatief.
Wien wordt gebruikt, wanneer men zeker is, dat het antwoord op de
gestelde vraag een mannelijke persoonsnaam zal zijn.
Wie wordt gebruikt, wanneer men zeker is, dat het antwoord een
vrouwelijke persoonsnaam zal zijn.
Wanneer men niet weet, of het antwoord een mannelijke of een vrouwe lijke persoonsnaam zal zijn, mag men WIE of WIEN gebruiken.
* Aan wie hebt ge geschreven, aan uw tante of aan uw nicht?
* Wien wenscht ge te zien, mijn vader of mijn broer?
* Wie(n) hebt ge ontmoet, mijn tante of mijn oom?
b. Genitief svormen .
Wiens vraagt naar een mannelijken persoonsnaam ; het wordt vrij
veel gebruikt.
* Wiens boeken zijn dat ?
* Met wiens toelating hebt ge dit gedaan?
In gemeenzame spreektaal wordt
ven door wie(n) zijn.

OPM.

WIENS

gewoonlijk omschre-

* Wie zijn boeken zijn dat?

* Met tuien zijn toelating hebt ge dit gedaan?

Wier vraagt naar een vrouwelij ken persoonsnaam of naar een naamwoord in het meervoud. Het wordt meestal vervangen door van wie.
* Wier japon is dit? (Van wie is deze japon?).
* Wier vrienden zijn dat? (Van wie ....).
In gemeenzame spreektaal wordt
door wie der of wie'r.
* Wie der (wie 'r) japon is dit?

OPM.

WIER

gewoonlijk omschreven

c. Gebruik van WAT.
Wat kan door geen voorzetsel worden voorafgegaan. Zeg dus
* (Met wat schrijft gij? Van wat spreekt hij?)
MA A R:
Waarmee schrijft hij? Waarover spreekt hij?

NIET:

en WAAROVER zijn hier voornaamwoordelijke bijwoorden (zie blz. 44', IV, e).

WAARMEE

d. De vragende voornaamwoorden wie en wat kunnen ook in uitroepende

zinnen voorkomen.
* Wie(n) we daar hebben!
* Wat hebt ge daar al weer gedaan 1

e. De onderwerpsvormen wie en wat kunnen door een meervoudsvorm
van het werkwoord worden gevolgd.
* Wie of wat loopEN daar ?

f. Te vermijden fouten:
ZEG NIET:

(Aan wie(n) is die hoed?)
(Aan wie het miljoen?)

ZEG
VAN WIE(N) is die hoed?
WIENS (WIER) hoed is dat?
AAN wIE(N) behoort die hoed?
VOOR wIE(N) het miljoen?

-
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DE TEL

I. BEGRIP. Telwoorden zijn woorden, die de hoeveelheid of de rangorde te

kennen geven.

Degene, die een hoeveelheid uitdrukken, noemt men hoofdtelwoorden.
Degene, die een rangorde te kennen geven, noemt men rangtelwoorden.
De hoofdtelwoorden zijn

: ÉÉN, TWEE, DRIE, ... ;
BEIDE, ALLEBEI, ANDERHALF;

de breukgetallen.

Soms worden ook onder de telwoorden gerangschikt : de onbepaalde
voornaamwoorden AL, ALLES, ALLE, EENIG, EENIGE, ENKELE, ETTELIJKE,
GEEN, GENOEG, SOMMIGE, VEEL, VELE, VERSCHEIDENE, WEINIG, WEINIGE,
WAT (= een weinig) . In dit geval noemt men ze onbepaalde telwoor-

den (zie blz. 30', I).
De rangtelwoorden zijn

: DE EERSTE, DE TWEEDE, DE DERDE, ... ;
DE LAATSTE, DE MIDDELSTE;
DE HOEVEELSTE, DE ZOOVEELSTE ;

ANDER (= tweede), b.v. om den andetlen dag.

II. , HOOFD- EN RANGTELWOORDEN:
HOOFD—
l
TELWOORDEN

RANG—
TELWOORDEN

1 éé n
eerste
tweede
2 twee
derde
3 drie
' vierde
4 ï vier
vijfde
5 vijf
zesde
6 zes
zevende
7 zeven
achtste
8 acht
negende
9 negen
tiende
10 tien
elfde
11 elf
twaalfde
12 twaalf
dertiende
13 dertien
veertiende
14 veertien
vijftiende
15 vijftien
+ zestiende
16 zestien
zeventiende
17 zeventien
achttiende
18 achttien
negentiende
19 negentien
20 twintig
twintigste
21 een en twin- één en twintigste
twintig
twee en twin22 twee en
twintig
tigste
dertigste
30 dertig

.HOOFD—
TELWOORDEN

!s

RANGTELWOORDEN

veertigste
40 veertig
vijftigste
50 vijftig
zestigste
60 zestig
zeventigste
i'
70 . zeventig
tachtigste
l
80 tachtig
, negentigste
90 negentig
ff
honderdste
!
100 honderd
101 honderd en
honderd en
j
één
;
eerste
154 j honderd vier
honderd vier en
^
en vijftig
vijftigste
200 tweehonderd tweehonderdste
duizendste
1.000 ' duizend
rI
duizend en
k
1.006 ; duizend en
1
zes
zesde
ÍI
2.000 twee duizend twee duizendste
1.200 twaalfhonderd twaalfdhonderdste
2.100 ( twee duizend twee duizend
één honéénhonderdste
derd
drie duizend
3.300 Í drie duizend
driehonderd driehonderdste
millioenste
1.000.000 inillioen
; 3.000.000 drie millioen drie millioenste
1

j

1

1
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WOORDEN.

DE

HOOFDTELWOORDEN.

I. VERBUIGING.
A. BIJVOEGLIJK GEBRUIKT.
Bijvoeglijk gebruikt, blijven de hoofdtelwoorden onverbogen.
* Zes romans; drie tafels; tien stoelen.
* (De) beide personen traden binnen.
* Wij hebben (aan) beide bedelaars een aalmoes gegeven.
* D e vertooning heeft anderhalf uur geduurd.
OPM. 1. Van één komen soms nog de ongewone buigingsvormen ééne
éénen
enen voor (zie blz. 20 B, 1).
2. Wanneer één met een bijvoeglijk voornaamwoord voorkomt,
wordt het als het bijvoeglijk naamwoord verbogen (zie blz. 21, III).
* Wij willen dien éénen man (die ééne vrouw, dat ééne kind) wel
eens ontmoeten.
,

B. ZELFSTANDIG GEBRUIKT.
1. Zelfstandig gebruikt, krijgen de hoofdtelwoorden in 't meervoud den
uitgang -en.
* Moeder heeft de taart in drieën verdeeld.
* 't Is kwart vó ór achten, voor zessen, .. .
* Met hun tienen. Met z'n achten.
* Honderden (duizenden, millioenen) soldaten.
(Hier wizen HONDERDEN, DUIZENDEN en MILLIOENEN op een onbepa aid
getal).
2. Beide beteekent TWEE, maar met het bijbegrip « BIJEENHOOREND ».
in het spreken en in het gemeenzaam schrijven gebruikt men daarvoor
allebei of alle twee. BEIDE, zelfstandig gebruikt, krijgt maar al
leen -n, wanneer PERSONEN worden bedoeld.
* De pen en het potlood liggen beide (allebei, alle twee) op den
lessenaar. Beide liggen op den lessenaar.
* De paarden staan beide (allebei, alle twee) op stal. Beide
staan op stal.
* Een van beide, of we krijgen verhooging, of we werken niet
langer.
(HASSELBACH).
* Mijn vrienden zijn beiden op reis. Beiden zijn op reis.
* Toen beiden hier aankwamen, ... (OF : toen (de) beide personen.
hier aankwamen...).
Van BEIDE komt soms de genitiefsvorm op -er voor.
* Beider arbeid werd zeer gewaardeerd.

IL OPMERKINGEN.
a. Namen van cijfers en breuken zijn echte zelfstandige naamwoorden
* Op de tram stond een groote drie.
* Het getal bestaat uit drie zessen.
b. Men schrijft aaneen: halfeen, halftwee, eenmaal, tweemaal, driemaal, ... tweekeer, driekeer.
Daarentegen: één maal, twee malen, vijf keeren, ...
c. Breukgetallen blijven onveranderd, wanneer ze als een geheel worden beschouwd.

* Vier vijfde + twee vijfde is zes vijfde.

Wordt elk van de deelen afzonderlijk beschouwd, dan krijgen ze -n.
* Twee derden van de taart waren voor mijn broeders.
d. Te vermijden fouten:
ZEG NIET :ZEG:

(Tweemaal vijf zijn tien).
(Twee meters en half zijde
kosten 250 fr.).

Tweemaal vijf is tien.
Twee en een halve meter zijde
KOST

250 fr.).
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DE RANGTELWOORDEN.
I. VERBUIGING.
A. BIJVOEGLIJK GEBRUIKT.
Bijvoeglijk gebruikt, worden ze als het bijvoeglijk naamwoord verbogen.
* Wij hebben den eersten en den tweeden renner ontmoet.
* Wij hebben de laatste renners zien aankomen.
* Het eerste huis van de rij is het onze.
* Den hoeveelsten dag van December valt Kerstmis?
* Ik heb hem voor de zoovee is te maal (voor den zoovJee l s ten keer)
verwittigd.
B. ZELFSTANDIG GEBRUIKT.
1. Wanneer zaken of dieren worden bedoeld, worden ze als het bijvoeglijk naamwoord verbogen (zie blz. 21, III).
* In onzen tuin groeien rozen en tulpen; de eerste bloeien veel
later dan de tweede.
* De paarden en de koeien staan op stal; de eerste staan links,
de tweede rechts.
2. Wanneer personen worden bedoeld, worden ze als 't zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord verbogen (enkelvoud -e, meervoud -en)
(zie blz. 21', C).
* Veel eersten zullen de laatsten zijn.
* Ik heb den eerste van uw klas ontmoet.
* De Grieken streden tegen de Trojanen ; de eersten hadden als
leider Achilles, de laatsten Hektor.
OPM.

Verwar de zelfstandig gebruikte rangtelwoorden niet met de
elliptisch- bijvoeglijk gebruikte (zie blz. 23, II, C).
* De luitenants zijn in twee rangen verdeeld : de eerste hebben
twee, de tweede één sterretje op den kraag (DEN HERTOG).
* Ik heb den eersten renner zien aankomen, maar niet den tweeden.
* Wij hebben de eerste renners zien aankomen, maar niet de
laatste.

II. OPMERKINGEN.
1. Ander was vroeger synoniem van TWEEDE ; deze beteekenis #vindt men
nog terug in : Om den anderen dag.
2. Soms hebben rangtelwoorden den vorm van hoofdtelwoorden :
* Gent, 6 Januari 1942 (= den 6n dag van de maand Januari
van het 1942e jaar).
* 't Is vier uur (= het vierde uur).
* Kapittel II, blz. 40 (= 2e kapittel, 40e bladzijde).
3. Men zegt :
* De regeering van Leopold den Derden
blz. 21', C, Opm. 2).

OF

den Derde (zie
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HET WERKWOORD.
I. BEGRIP. Het werkwoord is een woord, dat een werking, het verkeeren in
een toestand of het komen in een anderen toestand uitdrukt.

* lezen, spelen, liggen, slapen, ontwaken, sterven, .. .
Het eigenaardige van een werkwoord is, dat het als persoonsvorm kan voorkomen, d.i., dat de vorm er van verandert door verschil in persoon, in getal
of in tijd. Deze verandering noemt men de vervoeging van het werkwoord
(zie blz. 35).

II. SOORTEN VAN WERKWOORDEN.
A. GEZEGDEWERKWOORDEN.
ZEGDEWERKWOORDEN. Ze maken het voornaamste deel van
het gezegde uit (zie blz. 7, A).

* spelen, loopen, wasschen, ...

De gezegdewerkwoorden kunnen worden onderverdeeld in:
1. overgankelijke of transitieve werkwoorden: Ze kunnen een lijdend voorwerp hebben (zie blz. 8, I).

* Ik koop

EEN BOEK.

Wij zien

DE STRAAT.

2. onovergankelijke of intransitieve werkwoorden: Ze kunnen geen
lijdend voorwerp hebben.
* Dit paard loopt snel.
De leeraar wandelt.
3. wederkeerende of reflexieve werkwoorden: Ze worden gebruikt
niet een wederkeerend of reflexief voornaamwoord (zie blz. 24', V, b).
Het onderwerp, dat de werking verricht, is tevens het voorwerp van
de werking (zie blz. 39 ).
* Het gerucht verspreidde ZICH snel.
i

Er zijn :
a. noodzakelijk wederkeerende werkwoorden, die altijd met een wederkeerend voornaamwoord worden gebruikt.

* zich vergissen, zich schamen, ...

b. toevallig wederkeerende werkwoorden, die ook zonder wederkee-

rend voornaamwoord kunnen voorkomen.

* Hij wascht zich

(WEDERKEEREND).

* Moeder wascht het linnen (NIET WEDERKEEREND).
4. onpersoonlijke werkwoorden: Ze kunnen alleen gebruikt worden
met het onbepaald voornaamwoord het (zie blz. 40).
* Het regent. Het sneeuwde.
13. KOPPELWERKWOORDEN: Ze verbinden het naamwoordelijk deel
van het gezegde met het onderwerp (zie blz. 7, B). De meest gebruikte
zijn: ZIJN (Of WEZEN), WORDEN, BLIJVEN, SCHIJNEN, LIJKEN, BLIJKEN,
HEETEN (= genoemd worden), DUNKEN, VALLEN (= schijnen) VOORKOMEN (= schijnen), ER UITZIEN (= schijnen).
C. HULPWERKWOORDEN: Ze helpen een ander werkwoord vervoegen.
Er zijn :
1. hulpwerkwoorden van tijd: ZIJN en HEBBEN (zie blz. 38).
2. hulpwerkwoorden van modaliteit: KUNNEN, LATEN, MOETEN, ZULLEN
MOGEN, WILLEN, e.a.
3. hulpwerkwoorden van den lijdenden vorm:
blz. 39).

WORDEN

en

ZIJN

(zie
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_.. ___..
DE VERVOEGING

1. BEGRIP. Een werkwoord geregeld naar wijzen, tijden en personen opzeggen
of schrijven, heet men het werkwoord vervoegen.

2. PERSOONSVORMEN EN NAAMWOORDELIJKE VORMEN.
Persoonsvormen van het werkwoord noemt men diegene, die vergezeld
kunnen gaan van een persoonlijk voornaaniwoord.
*1k schrijf. Hij schreef. Wij zullen lezen. Doe (of doe jij) uw plicht.
Naamwoordelijke vormen zijn:
a. de onbepaalde wijs of infinitief: dienen.
b. het deelwoord of participium:
onvoltooid tegenwoordig : dienend.
voltooid tegenwoordig: gediend hebbend.
verleden : gediend.
OPM. De persoonsvormen ondergaan vormverandering ; de naainwoordelijke vormen niet.

3. DE TIJDEN duiden aan, of de werking gebeurt:
tegenwoordige tijd: ik schrijf.
a. in het HEDEN :
b. in het VERLEDEN:verleden tijd : ik schreef.
c. in de TOEKOMST:toekomende tijd: ik zal schrijven.
Bij al die tijden kan men zich de werking voorstellen
a. als onvoltooid : ik lees, ik las, ik zal lezen.
b. als voltooid: ik heb gelezen, ik had gelezen, ik zal gelezen hebben.
Hoofdtijden van het werkwoord noemt men (lie vormen, welke Je overige
tijden van de vervoeging helpen vormen.
De hoofdtijden zijn :
a. de onbepaalde wijs: werken, lezen.
b. de le persoon enkelvoud van den onvolt. tegenw. tijd, aant. wijs: ik lees.
c. de le persoon enkelvoud van den onvolt. verl. tijd, aant. wijs: ik las.
d. het verleden deelwoord: gelezen.

4. ENKELVOUDIGE EN SAMENGESTELDE TIJDEN.
Enkelvoudige tijden noemt men diegene, die zonder hulpwerkwoord
worden gevormd : Hij schrijft ; hij schreef.
Samengestelde tijden zijn diegene, die met een hulpwerkwoord ° wor(1 en
gevormd : Ik heb gelezen; ik zal komen.
OPM. HEBBEN en ZIJN vormen de voltooide tijden, ZULLEN de toekomende
tij den.

5. PERSOON EN GETAL.
PERSONEN

:

GETALLEN
ENKELVOUD

MEERVOUD

Eerste persoon (die spreekt)
ik loop
wij werken
Tweede persoon (aan wien men spreekt) gij (jij, je) werkt gij (jullie) doet
Derde persoon (van wien men spreekt) hij (zij, het) gaat zij gaan.
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VAN HET WERIKWOORD.
6. DE WIJZEN.
In het Nederlandsch onderscheidt men:
a. de aantoonende wijs of indicatief (zie blz. 38', I).
b. de aanvoegende wijs of conjunctief (zie blz. 38', II).
c. de voorwaardelijke wijs of conditionalis (zie blz. S8', III).
d. De gebiedende wijs of imperatief (zie blz. 38', IV).

7. DE VOBM1N VAN HET WERKWOORD.
Een werkwoord kan staan:
a. In den bedrijvenden vorm : Het onderwerp van den zin verricht de
werking.
* De leerling leest dit boek.
b. in den lijdenden vorm: Het onderwerp van den zin lijdt of ondergaat
de werking.
* Dit boek wordt door den leerling gelezen.

8. STAM EN UITGANG VAN HËT WERKWOORD.
Om een werkwoord te vervoegen, moet men er den stam van kennen. De
stam is het deel dat men hoort, als men van de onbepaalde wijs den uitgang
-en weglaat.
OPM. 1. Bijna al de .werkwoorden hebben in de onbepaalde wijs den uit
Benige uitzonderingen zijn: ZIJN, GAAN, DOEN,-gane.D
ZIEN, SLAAN.

2. Bij het vormen van den stam van een werkwoord dienen de algemeene spelregels te worden in acht genomen (zie blz. 2 tot 4').

9. ZWAKKE, STERKE EN ONREGELMATIGE WERKWOORDEN.
Naar de manier waarop ze vervoegd worden, verdeelt men de werkwoorden in:
a. zwakke werkwoorden.
b. sterke werkwoorden.
c. onregelmatige werkwoorden.
A. ZWAKKE WERKWOORDEN zijn diegene, die tot de zwakke vervoeging behooren. De kenmerken er van zijn:
1. Ze behouden overal hun stamklinker.
2. In den onvoltooid verleden tijd gaan ze uit op -de of -te (zie blz.37, I Ia)
3. Het verleden deelwoord gaat uit op -d of -t (zie blz. 37', III).
* werken - ik werkte gewerkt.
* maaien - ik maaide gemaaid.
B. STERKE WERKWOORDEN zijn diegene, die tot de sterke vervoeging
behooren. De kenmerken er van zijn:
1. Ze veranderen van stamklinker.
2. In den eersten en derden persoon enkelvoud van den onvoltooid ver
-ledn
tijd hebben ze geen uitgang.
3. Het verleden deelwoord gaat uit op -en.
* loopen - ik en hij liep - geloopen.
* spreken - ik en hij sprak - gesproken.
C. ONREGELMATIGE WERKWOORDEN zijn zulke, die in een of
andere bizonderheid van de gewone zwakke of sterke vervoeging afwijken.
* denken - dacht - gedacht.
* koopen - kocht - gekocht.
OrM. Sommige werkwoorden hebben, naast sterke, ook zwakke vormen
Zulke werkwoorden noemt men gemengde werkwoorden.
* bakken - bakte - gebakken.
* vragen - vroeg or vraagde - gevraagd
-

-

36
VERVOEGING van de werkwoorden ZIJN, HEBBEN,

NAAMWOORDELIJKE VORMEN.
1. ONBEPAAL DE WIJS
2. ONVOLTOOID
TEGENW .

HEBBEN

ZIJN OF
WEZEN

WERKEN

!

werk end(e)

hebbend(e)

zijnde

VINDEN
i

(ZWAK)

(STERK)

Í vind end(e)

wezend(e)

DEELWOORD
3. VOLTOOID
TEGENW.

gg ehad hebben- '^ gewerkt hebben -^ gevonden heb -

^
g eweest zijnde

d(e)

d(e)

bend(e)

DEELWOORD 3
4. VERLEDEN

gehad

geweest

' ge werk

! ge von den

2

DEELWOORD

AANTOONENDE WIJS.
5. ONVOLTOOID

TEGENW .

TIJD

,

ik ben

! ik heb

gij zijt
hij is
wij zijn
gij zijt
zij zijn

gij hebt
hij heeft
! wij hebben
gij hebt
i zij hebben

ik
6. ONVOLTOOID ik was
gij waart
VERLEDEN
hij was

TIJD

7.

8.

wij waren
gij waart

wij hadden
gij hadt

zij waren

zij hadden

VOLTOOID
TEGENW .
TIJD 3

ik ben geweest

ik heb gehad

VOLTOOID

ik was geweest ' ik had gehad

VERLEDEN
TIJD 3

9. ONVOLTOOID
TOEKOMENDE TIJD

10. VOLTOOID
TOEKOMEN DE TIJD 3

enz.

enz.

! ik vind

werk te 1
gij werk te(t)

Í ik vond

gij werk t
hij werk t
! wij werk en
^ gij werk t
zij werk en

i ik had
! gij hadt
; hij had

ik werk

gij vind t
hij vind t
wij vind en
gij vind t
zij vind en
gij vond t

I hij werk te

, hij vond

1 wij werk ten
; gij werk te(t)

Í wij vond en

gij vond t
zij vond en

zij werk ten

ik heb gewerkt ' ik heb gevon1

enz.

i

enz.

enz.

den

!
enz.

1 ik had gewerkt ! ik had gevonden
enz.
enz.

ik zal hebben ik zal werken ik zal vinden
ik zal zijn
i gij zult hebben ' gij zult werken + gij zult vinden
gij zult zijn
hij zal werken ; hij zal vinden
! bij zal hebben
hij zal zijn
wij zullen »
wij zullen »
wij zullen zijn ! wij zullen >>
»
»
, gij zult
gij zult
gij zult
»
gij zult zijn
zij zullen »
zij zullen »
zij zullen »
zij zullen zijn
ik zal geweest ik zal gehad
hebben
zijn ^
enz.

t

enz.

ik zal gewerkt Í ik zal g evonden hebben
hebben
enz.

enz.

(1) In den onvoltooid verleden tijd gaan de zwakke werkwoorden uit op
-de of -te (zie blz. 37, II, a).

WEBKEN' (zwak)
VINDEN (sterk) in den
den bedrijvenden
bedrijvenden vorm.
en VINDEN
WERKEN
(zwak) en

VOORWAARDELIJKE WIJS.
WIJS.
VOORWAARDELIJKE

of
ZIJN
ZIJN OF
II
WEZEN__
_ _ _ _ _-I _ _W_E_Z_E_N

I

WERKEN
WERKEN

HEBBEN
I-IEBBEN

(ZWAK)
(ZWAK)

I

(STERK)

ik
zou werken
werken
ik zou
gij
zoudt »
»
gij zoudt
hij zou
lOU
»
»
wij
wij louden
zouden »»
gij
zoudt •»
gij zoudt
zij
louden »»
zij zouden

arrvoLTOOi- ik
ik ZOU
zou zijn
ik zou
11. ONVOLTOOIzou hebben
zijn
gij zoudt
gij
zijn
gij
zoudt »»
DE TIJD.
zoudt zijn
gij zoudt
DE
hij
zou
))»
hij zou
hij zou
hij
zou zijn
zijn
wij zouden
zouden zijn
»
wij zouden
zouden »
wij
zijn I wij
gij zoudt
gij
zoudt zijn
zijn
gij
zoudt »»
gij zoudt
den »)
zij zouden
zij
zouden zijn
zijn zij ZO.l
zo.iden
I

gewe~.st

VINDEN
I

12. VOLTOOIDE
VOLTOOIDE ik
ik zou
ik zou
ik zou
zou geweest ik
zou gehad
gehad II ik
zou gewerkt
gewerkt
TIJD
TIJD Ss
zij n I^
hebben
hebben
ZIJn
eoz.
. enz
enz.
enz.
enz..
II

_

ik
zou vinden
vinden
ik zou
gij zoudt
zoudt »
gl]
»
hij zou
zou
$
hij
wij louden
wij
zouden ))»
gij
gij zoudt
zoudt ~»
»
zij
zouden »
zij zouden
ik zou
zou gevonden
gevonden
hebben
enz.

II

I'

GEBIEDENDE WIJS.
GEBIEDENDE

13.
22$8 pers.
pers. enk. wees,
zij
wees, zij
22°e pets.
pers. mv. weest,
weest, zijt
Bei, vorm.
Bel.
weest
weest u

I

heb
hebt
hebt u
hebt

werk
werk t
; werk
! werkt
werkt u

I;

vind
i vind
vind t
vind
vindt
vindt u

AANVOEGENDE
AANVOEGENDE WIJS.
WIJS.
1 - - - - - - - - - - - - , - - _ · · _ - - _ · _ - _ · · · _ - - -- .. ,.. - ..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.ONVOLTOOID
14.0NVOLTOOID
TEGENW .
TEGENW.
TIJD.
TIJD .

ik zij (weze) I
gij
zijt (wezet)
(wezet) :
gij zijt
hij
zij (weze)
hij zij
wij
(wezen)
wij zijn (wezen)
gij
zijt (wezet)
(wezet)
gij zijt
zij zijn (wezen),
(wezen)\

15.0NVOLTOOID
15.ONVOLTOOID
VERLEDEN
TIJD

ik ware
ik
gij waret
waret
hij
hij ware
wij waren
gij
gij waret
zij
waren
zij waren

16. VOLTOOID
VOLTOOID

ik
zij geweest
geweest
ik zij
enz,
enz.

TEGENW.
TIJD
TIJD 3»

ik
17. VOLTOOID
VOLTOOID
V
E RLED EN
VERLEDEN
TIJD
TIJD S.
».

hebbe
ik hebbe
gij
gij hebbet
hij
hij hebbe
wij
wij hebben
gij
gij hebbet
hebben
zij
zij hebben

lik
ik hadde

gij
gij haddet
hij
hij hadde
wij
wij hadden
gij
gij haddet
zij
hadden
zij hadden
ik
gehad
ik hebbe geha
enz.

werk e
ik werk
i ik

I
i

gi]
werk et
gij werk
hij werk
werk e
wij werk
werk en
wij
gij
werk et
gij werk
zij
werk en
zij werk

ik vind
ik
vind e
gij vind
gij
vind et
vind e
hij
hij vind
wij
vind en
wij vind
gij vind
gij
vind et
zij vind
zij
vind en

werk te
te 1
ik werk
ik
gij
werk tet
gij werk
hij
hij werk
werk te
wij werk
werk ten
wij
gij
werk tet
gij werk
zij werk
zij
werk ten

ik
vond e
ik vond
gij
gij vond
vond et
hij
yond e
hij vond
wij
wij Yond
vond en
gij
vond et
gij vond
zij
vond en
zij vond

i.k
gehebbe geik hebbe
ik hebbe gevongevonwerkt
den
enz.
I
enz.

gehad ik
hadde gehad
eik ware geweest
geweest ik hadde
ik hadde
hadde $~ewerktt
wer
enz.
enz.
enz,
enz.

ik hadde gevonden
enz.

gaat nit
uit op
(2) Het
deelwoord van zwakke
zwakke werkwoorden
werkwoorden gaat
-d of
of -t
-t
verleden deelwoord
Het verleden
op -d
(zie
bIz. 37',
I I I).
37', III).
(zie blz.
HEBBEN of
ZIJN in
in de
of ZIJN
(3) Voor
het gebruik
de voltooide
zie biz.
38
van HEBBEN
voltooide tijden,
tijden, zie
Voor het
gebruik, van
biz. 38
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OPMERKINGEN BIJ DE

I. DE ONVOLTOOID TEGENWOORDIGE TIJD, AANTOON. WIJS.
a. De gij- en hij- vormen worden gevormd door toevoeging van -t aan den
stam van het werkwoord.
* loopen : gij ets hij loopt ; spelen : gij en hij speelt.
OPM. 1. Wanneer de stam (zie bl. 35`, 8) uitgaat op -t, krijgt het werkwoord
geen tweede -t.
* heeten : gij en hij heet. laten : gij en hij laat.
2. Wanneer de stam uitgaat oir -d, krijgt het werkwoord toch een -t.
* antwoorden: gij en hij antwoordt; vinden, gij en hij vindt.
3. Hebben geen uitgang in den Sen persoon enkelvoud:
* hij is, hij mag, hij zal, hij kart, hij wil.

b. Vertrouwelijke vormen.
ENKELVOUD:

Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je

of jij bent.
of jij hebt.
of jij werkt.
of jij zal of zult.
of jij mag of moogt.
of jij kunt.
of jij wil of wilt.

MEERVOUD :
Jullie bent of zijn.
Jullie hebt of hebben.
Jullie werkt of werken.
Jullie zal, zult of zullen.
Jullie mag, moogt of mogen.
Jullie kan, kunt of kunnen.
Jullie wil, wilt of willen.

OPM. In vragende zinnen met jij, JE en JULLIE valode t van den uit
-gan
weg.
* Ben je? Heb je? Ga je? Schrijf je? Blijf jullie hier?

c. Beleefde vormen.
ENKELVOUD

U bent of is.
U werkt, loopt, schrijft, ...
U zult of zal.
U kunt of kan.

en MEERVOUD:
U hebt of heeft.
U vergist zich.
U moogt of mag.
U wilt of wil.

II. DE ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD, AANTOONENDE WIJS.

a. -DE of -TE bij zwakke werkwoorden.

De zwakke werkwoorden, waarvan de stam uitgaat op een scherpen (of
stemloozen) medeklinker (de medeklinkers in « ' T KOFSCHIP », zie bl z.
2 § 4), krijgen -te.
* gelasten, ik gelastte
mikken, ik mikte
* lossen,
ik loste
eischen, ik eischte
* foppen, ik fopte
lachen, ik lachte.
De zwakke werkwoorden, waarvan de stam niet uitgaat op een scherpen
medeklinker krijgen -de.
* maaien: ik maaide
bellen: ik belde.
OP TE MERKEN:
leven: ik leefde (de stam gaat uit op -v en niet op -f ; zie blz. 2', I, 2).
vreezen: ik vreesde (de stam gaat uit op -z en niet op -s ; zie blz. 2',

I, 2).

antwoorden : ik antwoordde (de stam gaat uit op -d).
ontmoeten : ik ontmoette (de stam gaat uit op -t).
laden : ik laadde, wij laadden (lange -a wordt in een gesloten lettergreep steeds door twee letterteekens voorgesteld, zie blz. 3, II).
smeden : ik smeedde, zij smeedden (zie blz. 3, II).
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VERVOEGING DER WERKWOORDEN.
b. De le en 3e persoon enkelvoud van den onvoltooid verleden tijd der
sterke werkwoorden krijgen geen bizonderen uitgang.
* vinden : ik en hij vond. loopen : ik en hij liep.
c. De sterke werkwoorden met korte -a als stamklinker in den onvoltooid
verleden tijd hebben meestal lange -a in den GIJ -vorm.
* Ik nam, gij naam!, ik brak, gij braakt.
UITZONDERINGEN:

gij at, gij bad!, gij vergat, gij zat.

d. Vertrouwelijke vormen.
ENKELVOUD:
Je of jij was.
Je of jij had.
Ji of jij werkte.
Je of jij schreef.

Je of jij zou of zoudt.
Je of jij mocht.
Je of jij kon of kondt.
Je of jij wilde, wou of wóudt.

MEERVOUD :

waren.
Jullie had of hadden.
Jullie werkte of werkten.
Jullie schreef of schreven.
Jullie zou, zoudt of zouden.
Jullie mocht of mochten.
Jullie kon of konden.
Jullie wilde of wilden, wou, woudt
of wouden.

Jullie was of

e. Beleefde vormen.
ENKELVOUD EN !MEERVOUD.

U was of waart.

U werkte, schreef.
U - zou of zoudt.
U kon.

U had.
U vergiste zich.
U mocht.
U wilde of wou.

III. HET VERLEDEN DEELWOORD.
a. Zwakke werkwoorden: ge- + stam + -d of -t.
Het verleden deelwoord gaat uit op -t, wanneer de onvoltooid verleden
tijd -te neemt, en op -d, wanneer de onvoltooid verleden tijd -de neemt
(zie II a, hierboven).
lossen: getost, mikken : gemikt.
* gelasten : gelast.
* antwoorden: geantwoord leven : geleerd. vreezen : gevreesd.
OPM. Wanneer ge twijfelt of een verleden deelwoord uitgaat op D of T,
verleng het woord door toevoeging van E.
b. Sterke werkwoorden : zie lijst op blz. 41 en volgende.
OPM. In zekere gevallen valt het voorvoegsel ge- weg (zie blz. 40', V, A).

IV. DE GEBIEDENDE WIJS.
Spreekt ge tot één persoon, gebruik den stam van -het werkwoord zonder
uitgang.
* Antwoord niet. Doe het zoo. Laat dit maar voor mij.
Spreekt ge tot meer personen, gebruik den stam van het werkwoord + -t.
* Aanvaardt, Mijne Heeren, ... Antwoordt zoo gauw mogelijk.
Natuurlijk geen twee t's: * Laat dit maar voor ons.
Als beleefdheidsvorm voor 't voornaamwoord u krijgt de gebiedende wijs
altij d -t.
* Gaat u zitten, meneer. Gaat u zitten, heeren.
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GEBRUIK

VAN DE HULPWERKW.

HEBBEN

en

ZIJN.

I. HEBBEN wordt gebruikt:
a. bij de overgankelijke werkwoorden (zie blz. 34', II, A 1).
* Ik heb gezien, gelezen, geschreven, ...
b. bij de onovergankelijke werkwoorden, die een doen of het verkeeren in
een toestand uitdrukken (zie blz. II, A 2).
* De soldaten hebben gevochten lijk leeuwen.
UITZ.: ZIJN en BLIJVEN worden met het hulpwerkwoord ZIJN vervoegd.
* Ik ben geweest. Wij zijn gebleven.
c. bij de onovergankelijke werkwoorden, die een beweging uitdrukken,
wanneer men vooral de handeling wil doen uitschijnen, en niet liet veranderen van plaats of het doel van de beweging.
* Ik heb vandaag veel geloopen.
* Ik heb den geheelen dag met mijn fiets gereden.
MAAR: * Hij is naar huis geloopen.
* Ik ben met mijn fiets naar Brussel gereden.
onpersoonlijke
werkwoorden (zie blz. 40).
d. bij de
* Het heeft gesneeuwd, geregend, gehageld.
UITZ. De werkwoorden (GE)LUKKEN, GESCHIEDEN, GEBEUREN, VOORVAL
LEN worden met ZIJN vervoegd.
* 't Is hein gelukt te ontsnappen.
* Er is iets geschied, gebeurd, voorgevallen, ...
e. bij de wederkeerende werkwoorden (zie blz. 39').
* Zij hebben zich gewasschen, gekamd, aangekleed, ...
-

II. ZIJN wordt gebruikt:
a. in de voltooide tijden van de werkwoorden

ZIJN, GAAN, KOMEN, BLIJVEN,

NADEREN, VALLEN.

* Hij is ge weest, gegaan, gekomen, gebleven, gevallen, genaderd.
b. bij de onovergankelijke werkwoorden, die een verandering van toestand uitdrukken.
* Hij is vertrokken, ontwaakt, verouderd, gestorven, ...
bij
onovergankelijke
werkwoorden, die een beweging uitdrukken,
c.
wanneer men de verandering van plaats, het doel van de beweging wil doen
uitschijnen (zie I, c hierboven).
III.

Eenige bizondere gevallen: VERGETEN, VOLGEN, OPVOLGEN, BE.GINNEN, VERBLIJVEN.
* Ik heb mijn les vergeten te leeren (= verzuimen).
* Ik heb mijn pen vergeten. (= niet denken aan).
* Ik ben zijn naam vergeten . (= niet herinneren).
* Hij heeft zijn meesters raad gevolgd. (= nadoen, FIGUURLIJK).
* De hond was zijn meester gevolgd. (= achternaloopen, EIGENLIJKE

* Ik ben er al mee begonnen. (ONOVERGANKELIJK).

BETEEKENIS).

* Hij heeft een nieuwe -zaak begonnen (OVERGANKELIJK).
* Leopold III heeft (of is) zijn vader opgevolgd (= na iemand
een waardigheid bekleeden).

* Hij heeft dit bevel opgevolgd. (= nakomen).
* Hij heeft dezen winter te Monaco verbleven.

(= zich ophouden).

* Hij is zijn trouwe dienaar verbleven (= blijven).
IV. TE VERMIJDEN FOUTEN:
ZEG NIET:

(Ik zal hem doen nadenken hebben).
(De mededinging is opgehouden).
(De storm zal uitgewoed zijn).

ZEG:

Ik zal hem HEBBEN doen nadenken.
De mededinging HEEFT opgehouden.
De storm zal uitgewoed HEBBEN.
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BETEE]SENIS EN GEBRUIK DER WIJZEN.
I. DE AANTOONENDE WIJS of INDICATIEF wordt door den spreker gebruikt om de overeenkomst met de werkelijkheid uit te drukken.
Ik reis vandaag naar Antwerpen.
-

Er zijn ook zinnen, waarin het werkwoord` staat in de aantoonende wijs
en waarbij de handeling niet als werkelijk gebeurende gedacht wordt. In
dergelijke gevallen blijkt de modaliteit niet uit den vorm van het werkwoord
maar uit iets anders, b.v. toon en woordschikking.

* Ik hoop (derde, vermoed), dat hij gelijk heeft.

(MOGELIJKHEID).

* Hij zal wel slagen, mits hij zijn best doet.. (VOORWAARDE).
* Had hij zijn best gedaan, -dan was hij wel geslaagd. (NIET VER VULDE VOORWAARDE).
* Vandaag blijft ge thuis. (GEBOD ).

II.

De AANVOEGENDE WIJS of CONJI NCTIEF komt zelden voor in de
spreektaal. Alleen een derden persoon vindt men in uitroepingen en geijkte
uitdrukkingen.
* Leve de Koning 1 Uw wil geschiedei Hij ruzie in vrede 1

In de schrijftaal komt de derde persoon voor, zoowel in hoofdzinnen als in
bijzinnen.
a. in hoofdzinnen,- om een raad, een wensch, een vermaning, een aansporing enz. uit te drukken.
* Wien - het schoentje past, die trekke het aan!

* Er kome van, wat wil!

* Ieder weze op zijn post!
* Ieder kenre zijn plicht 1
b. in bijzinnen, vooral na de voegwoorden opdat en dat.
* Hoezeer wenschte ik, dat hij kwame.
* Ik herhaalde het, opdat hij het niet vergete.

III.

De VOORWAARDELIJKE WIJS of CONDITIONALIS drukt een onwerkelijkheid uit, vermits de mededeeling steunt op een niet vervulde voor
-warde.
* Had ik het geweten, dan zou ik toch gekomen zijn.
* Had hij zijn best gedaan, dan zou hij gestaagd zijn.
De tijdsvormen van de voorwaardelijke wijs kunnen meestal door die van
de aantoonende of aanvoegende wijs worden vervangen.
* Had hij zijn best gedaan, dan was hij wel geslaagd.

IV. De GEBIEDENDE WIJS of IMPERATIEF geeft doorgaans een gebod
of eisch te kennen.
* Kom hier! Blijft vandaag thuis 1 Laat ons werken 1
De gebiedende wijs wordt ook gebruikt:
a. als beleefdheidsvorm:
* Neemt U plaats, heerent.
b. om een bede uit te drukken.
* Geef ons heden ons dagelijksch brood. Ontferm U onzer!
e. om een toegeving of een voorwaarde uit te drukken.
* Doe wat ge wilt, slagen zult . ge niet.
* Duw op dezen knop en ge hoort Radio-Parijs.
Naast de vormen van de gebiedende wijs gebruikt men soms een verleden
deelwoord of een onbepaalde wijs om een eisch of gebod uit te . drukken.

* Opgelet! Luisteren 1

Vei - te rusten !
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VERVOEGING IN DEN LIJDENDEN VORM.
I. BEGRIP. De lijdende vorm duidt aan, dat het onderwerp de werking, door
het werkwoord uitgedrukt, lijdt of ondergaat.
* BEDRIJVENDE VORM: Ik zie den leeraar.
LIJDENDE VORM:De leeraar wordt door mij gezien.
II.

VERVOEGING

VAN HET WERKW. IN DEN LIJDENDEN VORM.
AANTOONENDE WIJS

ONVOLTOOID

VOLTOOID

TEGENWOORDIGE TIJDEN.

Ik word gediend
gij wordt gediend
hij wordt gediend

Ik ben gediend (geworden)
gij zijt gediend (geworden)
hij is gediend (geworden) enz.

enz.

VERLEDEN TIJDEN.

Ik werd gediend
gij werdt gediend
hij werd gediend enz.

Ik was gediend (geworden)
gij waart gediend (geworden)
hij was gediend (geworden) enz.

I

TOEKOMENDE TIJDEN.

Ik zal gediend worden,

enz.

j

enz.

Ik zal gediend (geworden) zijn

AANVOEGENDE

W IJS

TEGENWOORDIGE TIJDEN

Ik worde gediend,

enz.

Ik zij gediend (geworden)
VERLEDEN TIJDEN.

Ik werde gediend

Ik ware gediend (geworden)

enz.
enz.

VOORWAARDELIJKE WIJS

Ik zou ged iend worden,

I k z o u g e die n d ( gewor den) zijn ,

enz.

(

enz.

GEBIEDENDE WIJS
ENK.:

Word gediend

ENK.:

MEERV.: Wordt gediend

j

Wees gediend

MEERV.: Weest gediend

ONBEPAALDE WIJS
gediend worden

I

gediend (geworden) zijn

TEGENWOORDIG DEELWOORD

gediend (geworden) zijnd(e)

gediend wordend(e)

III. HET HULPWERKWOORD van den LIJDENDEN VORM.
Het hulpwerkwoord van den lijdenden vorm is worden in de onvoltooide
tijden, en zijn in de voltooide tijden.
OPM. 1. In de voltooide tijden wordt het hulpwerkoord GEWORDEN door
gaans weggelaten.
2. In de ongepaalde wijs laat men het hulpwerkw. WORDEN dikwijls
weg na werkw. zooals DIENEN, KUNNEN, HOEVEN, MOGEN, MOETEN.
* Het dient hier opgemerkt, dat zooiets onmogelijk is.
IV. TE VERMIJDEN FOUTEN:
ZEG NIET :ZEG:
Gij WORDT verzocht.

(Gij zijt verzocht te
(Hij werd veel kwaad berokkend).
Zij werd een boek ontnomen).
...)

HEM werd veel kwaad berokkend.
HAAR

werd een boek ontnomen.
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WEDERKEERENDE WERKWOORDEN.
I. BEGRIP. Wederkeerende werkwoorden zijn werkwoorden, die met een
wederkeerend voornaamwoord worden gebruikt. (Zie blz. 24', V, b).
Er zijn:
a. noodzakelijk wederkeerende werkwoorden, die altijd met een
wederkeerend voornaamwoord worden gebruikt.

* Zich schamen, zich vergissen, ...

b. toevallig wederkeerende werkwoorden, die ook zonder wederkeerend
voornaamwoord kunnen worden gebruikt.
* Hij wascht zich. (WEDERKEEREND).
* Moeder wascht het linnen (NIET WEDERKEEREND).
II. VERVOEGING.

ZICH SCHAMEN.
ONV. TEGENW. TIJD.

Ik schaam mij (me)
gij schaamt u
j e schaamt j e
u schaamt u (of zich)
hij (zij) schaamt zich
wij schamen ons
gij schaamt u
u schaamt u (of zich)
jullie schaamt (oF schamen) je
zij schamen zich.

Ik schaamde mij.
Ik heb mij geschaamd.
Ik had mij geschaamd.
Ik zal mij schamen.
Ik zal mij geschaamd
hebben.
Vooxw. w. Ik zou mij schamen.
Ik zou mij geschaamd
hebben.
GEB. w.:
Schaam u (oF je). (enk.).
Schaamt U (oF jelui).

O. V. T.

V. T. T.
V. Z • T.
O. To. T.
V . To. T.

:

(mv.).

III. TE VERMIJDEN FOUTEN:
ZEG NIET:

(Wij hebben ons ontmoet).
(Wij kennen ons al lang).
(Bedaar u toch!)
(Zich op zijn recht steunen.)
(Zich meester maken van een stad.)
(Hij verdwaalde zich in het bostb.)
(Rust u wat uit.)
(Zich te bevragen bij...).
(Zich zetten ; zich leggen.)
(Een rivier werpt zich in...).
(Hij kan zich van mij niet scheiden.)
(De deur opende zich.)
(Zij vergaderen zich vandaag.)
(Ga u in de rij zetten.)
(Een maatschappij vormde zich.)
(Dat had hij zich niet verwacht.)
(Zich op iemand vertrouwen.)
(Gedenk u uw voorouders.)
(Het feest kondigt zich goed aan.)
(Dit beveelt zich aan.)
(Zich zelfmoorden.)
(Zich roemen op ...).
(Dat zegt zich niet.)
(Dat verstaat zich)

ZEG :

Wij hebben ELKANDER ontmoet.
Wij kennen ELKANDER al lang.
Bedaar toch!
Op zijn recht steunen.
Een stad beinachtigen,bemeesteren,
veroveren.
Hij verdwaalde in het bosch.
Rust wat uit.
Te bevragen bij...
Gaan zitten ; gaan liggen.
Een rivier mondt uit, vloeit uit in...
Hij kan van mij niet scheiden.
De deur ging open.

Zij vergaderen vandaag.
Ga in de rij staan.
Een maatschappij werd gesticht, gevormd.
Dat had hij niet verwacht.
(Op) iemand vertrouwen.
Gedenk uw voorouders.
Het feest belooft goed te zullen slagen.
Dit is aanbevelenswaardig.
Zelfmoord plegen.
Roemen op ...
Dat wordt niet gezegd.
Dat laat zich verstaan, or: Dat
spreekt vanzelf.
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DE ONPERSOONLIJKE WERKWOORDEN.

I. BEGRIP. Onpersoonlijke werkwoorden zijn werkwoorden, die gebruikt
worden zonder onderwerp, of met het onbepaald voornaamwoord HET.
* Het regent. Het hagelde.
* Het zal sneeuwen.
* Daar wordt gebeld.

II. ALGEMEENE OPMERKINGEN.
a. De onpersoonlijke werkwoorden zijn onovergankelijk, d.i. ze kunnen geen

lijdend voorwerp hebben.
Figuurlijk gebruikt nochtans worden ze wel eens overgankelijk, d.i. met
een lijdend voorwerp, gebruikt.
* Het regende kogels.
* Het sneeuwde confetti.

b. Er zijn werkwoorden, die nu eens persoonlijk, dan weer onpersoonlijk

worden gebruikt.

* Het ontbreekt hem aan moed. (ONPERSOONLIJK).
* De moed ontbreekt hem. (PERSOONLIJK)..

c. liet gebeurt wel eens, dat het onpersoonlijk voornaamwoord HEI' bij ccll
onpersoonlijk werkwoord wordt weggelaten.
* Dat zal, me dunkt, veel moeten veranderen.
d. De onpersoonlijke lijdende vorm van het werkwoord wordt met
DAAR

ER

of

gebruikt.

* Er wordt te veel gezegd.
* Daar wordt gebeld.

e. Let wel :
In de volgende zinnen wordt het werkwoord niet onpersoonlijk gebruikt.
Het onbepaald voornaamwoord HET is, in deze zinnen, voorloopig onderwerp (zie blz. 6', I, 3).

* Het schijnt, dat hij u niet kent.
* Het gebeurt wel eens, dat hij ongelijk heeft.

III. TE VERMIJDEN FOUTEN.
ZEG NIET :

U zijt vrij te komen of niet.)
(Ik verwonder me u hier te zien.)
(Wat zal hij geworden?)
(Hij ontbreekt geduld.)
(Ik ben gelukt of mislukt.)

(

ZEG :

Het staat u vrij te komen of niet.
Het verwondert me, u hier te zien.
Wat zal van hem geworden?
Het ontbreekt hem aan geduld.
Het is mij gelukt of mislukt.

SCHEIDBAAR EN ONSCHEIDBAAR SAMENGEST. WW.

I. De samengestelde werkwoorden kunnen ingedeeld worden i n scheidbaar en
onscheidbaar samengestelde werkwoorden.
Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden worden, in zekere tijden van de
vervoeging, de twee leden van de samenstelling gescheiden.
samenkomen : wij komen samen, wij kwamen samen, om
samen te komen.
Bij onscheidbaar samengestelde werkwoorden blijven de leden van de
samenstelling altijd bij elkaar.
* beeldhouwen: wij beeldhouwen, wij beeldhouwden, om te
beeldhouwen.
II. ZIJN SCHEIDBAAR:
1. de werkwoorden, die samengesteld zijn met een zelfstandig naamwoord,
dat in de samenstelling zijn volle beteekenis behoudt.
* dankzeggen : ik zeg dank. ademhalen: ik haalde adem.
2. de werkwoorden, waarvan het eerste lid een bijvoeglijk naamwoord is.
* vrijspreken: zij spreken vrij. schoonmaken : wij maken schoon.
UITZONDERINGEN : liefkoozen, vrijwaren, vrijbuiten.
3. de werkwoorden,waarvan het eerste lid een van de volgende bijwoorden is:
AF -, BIJ -, HEEN- HENEN -), IN-, MEDE- (MEE -), NA-, NEDER- NEER -), OP-,
SAMEN --, TEGEN -, TERUG -, TOE-, TUSSCHEN-, UIT VOORT WEG
-,

-,

-.

* wegtrekken, bijstaan, heengaan, intrekken, mededeelen, ...

III. ZIJN ONSCHEIDBAAR:
1. de werkwoorden met de voorvoegsels BE-, ER-, GE-, HER-, ONT-, VER -.
* begraven, erkennen, gelooven, herinneren, ontvangen, verrijzen.
2. eenige werkwoorden, die samengesteld zijn met een zelfstandig naamwoord,
dat in de samenstelling zijn volle beteekenis verloren heeft.
* raadplegen, zegevieren, beeldhouwen, e. a.
3. alle werkwoorden, die uit twee andere zijn samengesteld.
* spelevaren, flikflooien, koekeloeren, harrewarren, ruilebuiten.
IV. Zijn SCHEIDBAAR of ONSCHEIDBAAR naar gelang van de beteekenis : de met DOOR-, MIS-, OM-, ONDER -, OVER-, VOOR- en WEER- samengestelde werkwoorden.
Scheidbaar zijn ze, als de hoofdtoon op het eerste lid, onscheidbaar als de
hoofdtoon op het tweede lid valt.
Voorzeggen : Zeg nu niet voor 1
* Voorzeggen : De oorlog van 1939 is voorzegd.
V. ALGEMEENE OPMERKINGEN.
A. Het verleden deelwoord van samengestelde werkwoorden.

1. Bij werkw. afgeleid door middel van een der voorvoegsels BE-, ER-, GE -,
HER-, ONT-, VER -, valt het voorvoegsel GE- van het verl. deelw. weg.
* begraven : zij hebben begraven.
2. Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden wordt het voorvoegsel GEingelascht tusschen het eerste en het tweede lid.
* goedkeuren : zij hebben goedgekeurd.
B. Het woordje te, dat soms de onbepaalde wijs voorafgaat, wordt bij
scheidbaar samengestelde werkwoorden tusschen de twee leden van de
samenstelling geplaatst.
* Om schoon te maken. Door dit goed te keuren ...
C. De klemtoon.
Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden valt de klemtoon altijd op
het eerste lid.
* schóónmaken, goedkeuren, ondergaan, voorspellen.
Bij onscheidbaar samengestelde werkwoorden valt de klemtoon doorgaans
op het tweede lid.
* aanbidden, misdóén, ondergáán, erkénnen, ...
maar ook wel eens op het eerste lid.
* bééldhouwen, rádbraken, ráádplegen, ...
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LIJST DER STERKE, ONREGELMATIGE

ONBEPAALDE WIJS

AANTIJGEN*
BAKKEN
BANNEN
BARSTEN
BEDERVEN
BEDRIEGEN
BEGINNEN
BELIJDEN

BERGEN

BERSTEN
BEVELEN
BEWEGEN
BEZINNEN
1

Nr

j ONVOLT. VERL. TIJD

teeg aan
tijgde aan

' VERL. DLWD. !

OPMERKINGEN

ï aangetegen
aangetij gd

bakte
gebakken
bande
gebannen
barstte
gebarsten
borst
geborsten
1 bedorven
bedierf
bedroog (bedrogen) j bedrogen
begonnen
begon
beleed (beleden)
beleden
' geborgen
borg
gebersten
berstte
geborsten
borst
1 beval (gij bevaalt, wij; bevolen
bevalen)
! bewogen
bewoog (bewogen)
bezon (bezonnen)
bezonnen
bezweek (bezweken)
i bezwee
bezweken
(
) wekn
e

BEZWIJMEN*

bezweem (bezwemen) bezwemen
bezwijmde

BIDDEN

bad (gij badt, wij

bezwijmd
gebeden

BIEDEN
BIJTEN

baden)
bood (boden)
beet (beten)

geboden
gebeten

1

i

i

j
j
1
bijten, een bijtof
opening in het ifs

BINDEN
BLAZEN
BLIJKEN
BLIJVEN
BLINKEN

BRADEN
BREKEN

bond

gebonden

blies (bliezen)
bleek (bleken)
bleef (bleven)

geblazen
gebleken
gebleven
geblonken

blonk
braadde (braadden)
brak (gij bra(a)kt,
wij braken)

hakken, is zwak.

gebraden
gebroken

BRENGEN

bracht

gebracht

BROUWEN

brouwde

gebrouwen

BUIGEN

1 boog (bogen)

1 gebogen

DELVEN

! dolf

^ gedolven

DENKEN
DINGEN
DOEN (ik doe)
DRAGEN
DRIJVEN

delfde
^ dacht
dong
deed (deden)
droeg
dreef (dreven)

gedacht
^ gedongen
gedaan
; gedragen
gedreven

brouwen, brijen, (Fr.
grasseyer), is zwak.

1
^

; dwarsdrijven (=

te

genwerken) zwak

en onscheidbaar.

DRINGEN
DRINKEN
DRUIPEN
DUIKEN
DUNKEN
DURVEN
DWINGEN

drong
dronk

gedrongen
gedronken
gedropen

dook (doken)

gedoken
gedocht

droop (dropen)
docht
ducht
durfde
dorst
dwong

geducht
gedurfd
gedwongen

(*) Wordt onverschillig zwak of sterk vervoegd.

-
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EN GEMENGDE WERKWOORDEN.
ONV. VERL. TIJD

ONBEPAALDE WIJS
ETEN

at (gij at, wij aten)

FLUITEN

floot (floten)

OPMERKINGEN

VERL. DLWD.

gegeten

1 gefloten

I gegaan
ging
gebood (geboden)
geboden
goldgegolden
geleek (geleken)
geleken
j
genas (gij genaast,
genezen
wij genazen)
Í genoten
genoot (genoten)
GENIETEN
gaf (gij gaaft, wij
gegeven
GEVEN
igaven)
goot (goten) gegoten
GIETEN
j
gegleden
GL IJDEN gleed (gleden)
geglommen
GLIMMENglom (glommen)
groef (groeven)
gegraven
GRAVEN
gegrenen
green (grenen)
GRIJNEN*
j gegrijnd
grijnde
gegrepen
greep (grepen)
GRIJPEN

GAAN (ik ga)
GEBIEDEN
GELDEN
GELIJKEN
GENEZEN

!

,

'

!

;

!

HANGEN
HEBBEN
HEETEN

hing
had (hadden)
heette (heetten)

;

;

gehangen
gehad
geheeten

;
-

hief (hieven)
1 geheven
hielp
geholpen
heesch (heschen)
geheschen
hield
gehouden
hieuw
I gehouwen

HEFFEN
HELPEN
HIJSCHEN
HOUDEN
HOUWEN

1

i

KERVEN*

korf (korven)
kerfde
koos (kozen)
keek (keken)
keef (keven)
klom
klonk
kloof (kloven)
kluif de
kneep (knepen)
kwam (gij •kwaamt
wij kwamen)
i
kocht
kreeg (kregen)

gekorven
gekerfd
gekozen
gekeken
gekeven
geklommen
geklonken
gekloven
gekluifd
geknepen
gekomen

kreesch (kreschen)
krij schte
kreet (kreten)

gekreschen
gekrij s cht
gekreten

KNIJPEN
KOMEN
KOOPEN
KRIJGEN
KRIJSCHEN*
KRIJTEN
KRIMPEN
KRUIEN*
KRUIPEN

;

Beeldhouwen is zw.

1 gejaagd

joeg of jaagde

JAGEN

KIEZEN
KIJKEN
KIJVEN
KLIMMEN
KLINKEN
KLUIVEN*

Zie blz. 36 en 36'.
heeten, heel maken,
is zwak.

gekocht
gekregen

kromp
krooi
kruide
kroop (kropen)

gekrompen
gekrooien
gekruid
gekropen

1
(*) Wordt onverschillig zwak of sterk vervoegd.

(= nijpen)
krijgen, oorlog maken, is zwak.
krijten, met krijt besmeren , is zwak.
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LIJST DER STERKE,

ONBEPAALDE WIJS

VERL. DLWD.OPMERKINGEN

ONvOLT. VERL TIJD

KUNNEN

kon (gij kondt, wij
konden)

KWIJTEN

kweet (kweten)

gekweten

LACHEN

lachte of beg

gelachen

LADEN

laadde (laadden)
liet

geladen
gelaten
geleid
gelegd
gelezen

LATEN
LEGGEN*

LUIKEN

MALEN

maalde

LEZEN
LIEGEN
LIGGEN
LIJDEN
LIJKEN
LOOPEN

gekund

lei(de)

legde
las (gijlaast, wij
lazen)
boog (logen)
lag (gij laagt, wij
lagen)
leed (led en)
leek (leken)
liep
look (loken)

i

MELKEN
METEN

i

1

MIJDEN
MOETEN
MOGEN
NEMEN

nam

geboopen

1 geloken

1

OVERLIJDEN

PIJPEN

peep (pepen)
1

placht

malen, schilderen,
wordt zwak very.

gemeden
gemoeten
gemoogd

ontgonnen
ontvangen
overleden

-

(= inden molen);

gemolken
gemeten

ontgonI
ontving
overleed (overleden)

PLEGEN

glimlachen en grimlachen zijn zwak.

geleden
geleken

genegen
genepen

ONTVANGE N

kan, gij
kunt, hij kan, wij
en zij kunnen.

gelogen
gelegen

(gij naamt, wij
namen).
neeg (negen)
neep (nepen)

ONTGINNEN

O.T.T.ik

gemalen

molk
mat (gij ma(a)t, wij
maten)
meed (meden)
moest
mocht

NIJGEN
NIJPEN

ONREGELMATIGE

O.T.T.:

ik mag, gij

moogt; hij mag,
wij en zij mogen.

genomen

i

gepepen
-

PLUIZEN

ploos (plozen)

geplozen

PRIJZEN

prees (prezen)

geprezen

(*) Wordt onverschillig zwak of sterk vervoegd.

1

fluit spelen pijpen, rooken, wordt
zwak vervoegd.
=gewoon zijn; plegen, begaan,en
raadplegen, zwak.
uitrafelen; pluizen,
pluisjes afgeven, is
zwak.
= loven; prijzen, van
prijzen voorzien, is
zwak.
=

;
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ONBEPAALDE WIJS

IONVOLT. VERL.

RADEN
RIEKEN

RIJDEN
RIJGEN

,

RIJTEN
RIJVEN
RIJZEN
ROEPEN
RUIKEN

SCHEIDEN
SCHELDEN
SCHENDEN

SCHENKEN
SCHEPPEN
SCHEREN

.

TIJD

ried
raadde (raadden)
rook (roken)
reed (reden)
reeg (regen)
reet (reten)
reef (reven)
rees (rezen)
riep
rook (roken)
scheidde
schold
schond
schonk
schiep
schoor (schoren)

VERL. DLWD. f

OPMERKINGEN

geraden
geroken
gereden
geregen
gereten
gereven
gerezen
geroepen
geroken

;

;

gescheiden
gescholden
geschonden.
geschonken
geschapen

!
'

j geschoren

= maken; scheppen,
putten, is zwak.
1 = het haar afsnijden;
1

scheren, opzetten

(in weven), en wegSCHIETEN
SCHIJNEN
SCHRIJDEN
SCHRIJVEN
SCHRIKKEN

schoot (schoten)
j scheen (schenen)
schreed (schreden)
schreef (schreven)
schrok
schrikte

SCHUILEN*

school (scholen)

SCHUIVEN
SLAAN (ik sla)
SLAPEN
SLIJPEN
SLIJTEN
SLINKEN
SLUIKEN
SLUIPEN
SLUITEN
SMELTEN
SMIJTEN
SNIJDEN
SNUITEN
SNUIVEN
SPANNEN
SPIJTEN
SPINNEN
SPOUWEN
SPLIJTEN
SPREKEN
SPRINGEN
SPRUITEN
SPUGEN

schuilde
schoof (schoven)
sloeg
sliep

sleep (slepen)
sleet (sleten)

slonk
slook (sloken)
sloop (slopen)
sloot (sloten)
smolt

smeet (smeten)
sneed (sneden)
snoot (snoten)
snoof (snoven)
spande
speet (speten)
spon
spouwde

spleet (spleten)
{ sprak (gij spraakt.,
wij spraken)
sprong
sproot (sproten)
spoog (spogen)

geschoten
geschenen
geschreden
geschreven
j geschrokken
geschrikt

scheren zijn zwak.

Als onovergankelijk
ww.: zwak of sterk.
Als overgankelijk
ww.: alleen zwak.

gescholen
geschuild
geschoven
geslagen slagen (b.v. in een
examen) is zwak.
geslapen
geslepen
gesleten
geslonken
gesloken
geslopen
gesloten
gesmolten
gesmeten
gesneden
gesnoten
gesnoven
gespannen
gespeten
gesponnen.
gespouwen

gespleten
gesproken

gesprongen
gesproten 1
gespogen
I spuwen is zwak.

(*) Wordt onverschillig zwak of sterk vervoegd.
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LIJST DER STERKE, ONREGELMATIGE

ONBEPAALDE WIJS

ONVOLT. VERL. TIJD

STERVEN
STIJGEN
STIJVEN

spoot (spoten)
! stond
stak (gij staakt, wij
staken)
stal (gij staalt, wij
stalen)
stierf
steeg
steef (steven)

STINKEN
STOOTEN

' stonk
! stiet

STRIJDEN
STRIJKEN
STUIVEN

streed (streden)
streek (streken)
I stoof (stoven)

TIJGEN OF
TIEGEN

I toog (togen)
j

SPUITEN
STAAN (ik sta)
STEKEN
STELEN

VERL. DLWD

OPMERKINGEN

gespoten
gestaan
; gestoken
' gestolen
1
1 gestorven
; gestegen
gesteven
gestonken
gestooten

stelen, van een steel
voorzien, is zwak.
= stijf maken ; stijven, sterken, is

zwak.

stootte (stootten)

TREDEN
TREFFEN
TREKKEN
VALLEN
VANGEN
VAREN
VECHTEN
VERBIEDEN
"VERDRIETEN
VERDWIJNEN

j getogen
^
i
trad (gij traadt, wij ; getreden
traden)
' trof
1 getroffen
trok
Í getrokken

viel
ving
voer
vocht
verbood (verboden)
verdroot (verdroten)
i verdween (verdwenen)
VERGETEN
i vergat (gij vergat,
wij vergaten)
' verkoos (verkozen)
VERKIEZEN
VERLATEN
verliet
VERLIEZEN
verloor (verloren)
VERMIJDEN
vermeed (vermeden)
VERSCHRIKKEN verschrok
verschrikte
VERSL IJTEN
VERSLINDEN
VERZINNEN
VERZWINDEN
VINDEN
VLECHTEN
VLIEDEN
VLIEGEN
VLIETEN
VOUWEN
VRAGEN
VRETEN
VRIEZEN

gestreden
gestreken
gestoven
i Alleen de o.v.t. en
het verl. dw. worden nog gebruikt.

gevallen
; gevangen
: gevaren
; gevochten
verboden
verdroten
verdwenen
; vergeten

verkozen
verlaten
` verloren
vermeden
v °rschrokken Als onovergankelijk
verschrikt
ww. : zwak of sterk,
Als overgankelijk
ww. alleen zwak.
versleet (versleten) versleten
verslond
verslonden
verzon (verzonnen) verzonnen
verzwond
verzwonden
vond
gevonden
vlocht
gevlochten
vlood (vloden)
1 gevloden
vloog (vlogen)
gevlogen
vloot (vloten)
gevloten
vouwde
gevouwen
ontvouwen
vouwen is zwak
vroeg of vraagde
gevraagd
vrat gij vra(a)t, zij
gevreten
vraten).
vroor (vroren)
gevroren
vroos (vrozen)
gevrozen
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EN GEMENGDE WERKWOORDEN.
VEEL. DLWD.

ONVOLT. VER L. TIJD

ONBEPAALDE WIJS

gewaaid
gewas schen

woei of waaide
wiesch (wieschen)
waschte

WAAIEN
WASSCHEN

wies (wiesen)

gewassen

WEGEN
WERKEN

woog (wogen)
wrocht

gewogen
gewrocht

WERPEN
WERVEN
WETEN
WE VEN
WIJKEN
WIJTEN
WIJZEN
WILLEN
WINDEN
WINNEN
WORDEN
WREKEN
WRIJVEN
WRINGEN

wierp
wierf
wist
weefde
week (weken)
weet (weten)
wees (wezen)
wou of wilde
wond

WASSEN

werd
wreekte
wreef (wreven)
wrong
zei(de) of zegde
j zond
zood (zoden)

ziedde (ziedden)
zag (gij zaagt, wij

ZIEN (ik zie)

ZINNEN
ZITTEN

zeeg (zegen)

gezien

werken, bezig zijn,
wordt zwak very.

O.T.T.: hij wil

i

! gezegen

Zie blz. 36 en 36.

geweest
gezongen
gezonken

zong
zonk

zon (zonnere)
zat (gij zat, wij
zaten)

= doen, verrichten ;

gezonden
gezoden

! was

,

bestrijken, is zwak.

; gezegd

zagen)

ZIJGEN
ZIJN
ZINGEN
ZINKEN

= grooter worden ;
wassen, met was

geworpen
geworven
geweten
geweven
j
geweken
geweten
gewezen
gewild
gewonden
gewonnen
geworden i
gewroken 1
gewreven.
gewrongen

won

ZEGGEN
ZENDEN
ZIEDEN

OPMERKINGEN

;

gezonnen
gezeten

ZOEKEN
ZOUTEN
ZUIGENZUIPEN
ZULLEN

zocht
zoutte (zoutten)
zoog (zogen)
i zoop (zopen)
zou, zoude

gezocht
gezouten
gezogen
gezopen

ZWELGEN
ZWELLEN
ZWEMMEN
ZWEREN
ZWEREN
ZWERVEN
ZWIJGEN

zwolg
zwol (zwollen)
zwom (zwommen)
zwoer
1 zwoor (zworen)
zwierf
zweeg (zwegen)

gezwolgen
gezwollen
gezwommen
gezworen
i = een eed doen
e 11 eren
s
gezworen
gezworven
gezwegen

-- -

1
Hulpwerkw. van den
toekom. tijd en
^
van de voorw.
wijs, zie blz. 36
en 36').
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HET BIJ
I.

BEGRIP. Bijwoorden zijn woorden, die een werkwoord, een bijvoeglijk.
naamwoord ,een telwoord, een voorzetsel of een ander bijwoord bepalen.
een werkwoord :
een bijv. naamw.
een telwoord :
een voorzetsel :
een ander bijw.:

Het paard loopt snel.
Ik lees een buitengewoon spannend verhaal.
Er waren ruim 2.000 toeschouwers.
Hij stond vlak vóór mij.
Hij zag er vrij lichtzinnig uit.

OPM. Bijwoordelijke uitdrukkingen zijn groepen, die samen als
een bijwoord kunnen worden beschouwd, b.v.: NU EN DAN, HIER
EN DAAR, OP EN TOP, OP ZIJN BEST, AF EN TOE, TOT NOG TOE, ZONDER OPHOUDEN, VOOR DE VUIST, ONVERRICHTER ZAKE, OP STAANDEN VOET, 'S MORGENS, 'S AVONDS, VAN GANSCHER HARTE, VAN
TIJD TOT TIJD, e.a.
Soms worden de deelen van bijwoordelijke uitdrukkingen aaneen
geschreven : INDERDAAD, METTERTIJD, e. a.

II.

INDEELING. Naar hun beteekenis kunnen de bijwoorden en de bijwoordelijke uitdrukkingen verdeeld worden in bijwoorden en bijwoordelijke
uitdrukkingen van
:

a. plaats:

HIER, DAAR, WAAR? OP, VOORT, HIERHEEN, WIJD EN ZIJD,...

b. tijd:

NU, GISTEREN, VANDAAG, THANS, DAN, OOIT, NOOIT, LATER,
DAGIN DAGUIT, ...

c. doel

TE DIEN EINDE, BELEEFDHEIDSHALVE, HIERTOE, DAARTOE,..

:

d. oorzaak,

reden ofgrond: TOCH, IMMERS, BIJGEVOLG, HIERDOOR,
WAARDOOR, TROUWENS, DUS, DESWEGE, ALZOO, ...

e. middel:

HIERMEE, DAARMEE, HIERDOOR, WAARDOOR,

1. beperking:
g. voorwaarde:
h. toegeving
Z. wijze

:

...

EENERZIJDS, ANDERDEELS, HIEROMTRENT, ...
ANDERS, DESVERKIEZENDE, ...
ECHTER, TOCH, NOCHTANS, NIETTE M IN,EVENWEL,INTUSSCHEN, ...

DESNOODS,

GOED, SLECHT, VLUG, DUCHTIG, ...

:

j. omstandigheid

OOK, WEER, NOG, GAARNE, VOORAL, BOVENDIEN,
DER MEER, ...

k. mgdaliteit

ZEKER, STELLIG, GEWIS, VOORWAAR, JA, ONMOGELIJK,
GEENSZINS, NIET, WAARSCHIJNLIJK, DENKELIJK, SOMS,
MISSCHIEN, .•..

1. graad:

:

:

ZON-

ZEER, HEEL, BIJNA, BIZONDER, EENIGSZINS, VREESELIJK
HOOGST, UITERST, VERBAZEND, ...

,

11I. VOEGWOORDELIJKE BIJWOORDEN zijn bijwoorden, die tevens
als verbindingsmiddel van twee nevengeschikte zinnen dienst doen. Ze zijn
van echte voegwoorden te onderscheiden, doordat men ze van plaats kan
veranderen, hetgeen met echte voegwoorden niet mogelijk is. De voor
zijn: BOVENDIEN, DUS, OOK, DAARENTEGEN, ALTHANS, DAAROM,-namste
EVENEENS, NIETTEMIN, BIJGEVOLG, EVENWEL, DAARBIJ, NAMELIJK, IMMERS,
DAARENBOVEN, TOCH, ECHTER, e. a.

* Was het weer slecht, toch heeft het niet geregend (het heeft

toch niet geregend).

* Hij heeft zijn les niet geleerd,

bovendien heeft hij zijn huisbovendien zijn huiswerk...).

werk niet gemaakt (hij heeft
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WOORD.
IV. VOORNAAMWOORDELIJKE BIJWOORDEN zijn woorden, die de
waarde hebben van een voornaamwoord met een voorzetsel er vóór. Er zijn :
a. persoonlijke voornaamwoordelijke bijwoorden: ER VAN, ER MEE,
ER OM, ...

* 't Is een vriendelijk persoon ; U moogt er gerust mee omgaan.
b. aanwijzende voornaamwoordelijke bijwoorden : DAAROVER , HIEROVER, DAARIN, HIERIN, ...

* Daarover (= over dat) schrijf ik u later.
c. betrekkelijke voornaamwoordelijke bijwoorden

: WAAROP, WAAR -

VAN, WAARIN, ...

* Dat is het huis, waarin we lang gewoond hebben.
d. onbepaalde voornaamwoordelijke bijwoorden : OVERAL AAN, NERGENS
TOE, NERGENS VAN, .. e

* U moogt nergens aan raken (= aan niets).
vragende
voornaamwoordelijke bijwoorden : WAARIN, WAARVAN,
e.
WAARMEE,

...

* Waaraan (= aan wat) kan men hem herkennen?
Spelling. DAAR, WAAR en HIER worden met het voorzetsel aaneengeschreven.
OVERAL en (N)ERGENS worden met het voorzetsel niet aaneen-

geschreven.
Voor ER bestaan geen vaste regels : ER VAN of ERVAN.
V. TRAPPEN VAN VERGELIJKING.
De vergelijkende trap en de overtreffende trap van de bijwoorden worden
op dezelfde manier gevormd als die van de bijvoeglijke naamwoorden (zie
blz. 22 en 22'). De overtreffende trap wordt meestal door HET voorafgegaan.
* Mijn paard loopt sneller dan het zijne.
* Jan heeft HET flinkst gewerkt.
Maar ook zonder HET:
* Liefst zou ik eerst dit boek lezen.
Onregelmatige vormen :

vaakst
meest
liefst
naast
eerst
vroegst
best
minst
zeldzaamst

dikwijls

vaker
meer
gaarne 01 graag liever
na
nader
eerder
vroeg
vroeger
beter
wel
zelden
minder
zeldzamer

VI. VERBUIGING. De bijwoorden blijven onverbogen, met uitzondering van!
HEEL,

VII.

dat somtijds den vorm HEEL E aanneemt.
* Dit zijn heel (oF heele) mooie bloemen.

TE VERMIJDEN FOUTEN.
ZEG NIET:

(Op voorhand.)

(Korts te voren.)
(A lleenli jk.)
(Het huis waar ik woon.)
(Opvolgentlijk.)
(In tegenwoordigheid van...).
(Hij was met moeite 20 jaar oud

.)

(Hij is slechts vandaag aangekomen
(Vanzelfs).

.)

ZEG :
Bij voorbaat, vooraf, vooruit,
Kort te voren.
Alleen.
Het huis WAARIN ik woon,
Achtereenvolgens.
Tegenover, ten overstaan van ..,
Hij Was NAUWELIJKS (AMPER) 20 jaar
oud.
Hij is EERST vandaag aangekomen.

Vanzelf.
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HET VOEG
I. BEGRIP. Voegwoorden zijn woorden, die zinnen of gelijksoortige deelen
van zinnen verbinden.
OPir. 1. Sommige bijwoorden kunnen door toevoeging van dat als voeg woord worden gebruikt : NADAT, OPDAT, VOORDAT, ZOODAT, HOEDAT,...
Het gebeurt ook wel eens, dat een bijwoord zonder toevoeging van
DAT

als voegwoord voorkomt.

* Ik versta niet, hoe(dat) hij zoo iets heeft kunnen doen.
2. Sommige voorzetsels kunnen ook als voegwoord dienst doen.
* Ik zag hem, voor hij de stad verliet.
* Hij is beter, sedert hij minder werkt.
3. Voegwoordelijke bijwoorden zijn bijwoorden, die tevens den
dienst verrichten van een voegwoord (zie blz. 44, III).

II. SOORTEN VAN VOEGWOORDEN.
Men verdeelt de voegwoorden in twee groepen : de nevenschikkende en de
onderschikkende.
A. De nevenschikkende voegwoorden verbinden nevengeschikte zinnen
of zinsdeelen (zie blz. 10). De voornaamste zijn : EN, DOCH, NOCH, MAAR,
OF, OFWEL, WANT, WELNU, OF... OF..., NOCH ... NOCH....
* Jan speelt, maar Pieter werkt.
* Ik heb noch pen, noch potlood.
OPM.

Na de volgende nevenschikkende voegwoorden gebruikt men de
omzetting, d.i. het werkwoord wordt vóór het onderwerp geplaatst
(zie blz. 12) :
ALTHANS

DAAROM

EVENWEL

NOCHTANS

BIJGEVOLG

DAN

IMMERS

OOK

BOVENDIEN

DUS

NAMELIJK

TOCH

DAARBIJ

EVENEENS

NIETTEMIN

VERDER

DAARENBOVEN

B. De onderschikkende voegwoorden verbinden alleen ondergeschikte
bijzinnen (zie blz. 10'), (geen zinsdeelen !)
* Hij sprak, alsof hij er niets van kende.
De meest gebruikte onderschikkende voegwoorden zijn:
1. voegwoorden van plaats: VANWAAR, WAAR, WAARHEEN, ...
2. voegwoorden van tijd: ALS, INDIEN, NADAT, SEDERT, SINDS, TOEN,
TERWIJL, VOORALEER, VOORDAT, WANNEER, ZOODRA, ...
3. voegwoorden van beperking: ALSOF, BEHALVE DAT, VOOR ZOOVER,
NAARMATE, IN ZOOVER,

...

4. voegwoorden van voorwaarde
WARE, WANNEER, ZOO,

5. voegwoorden van toegeving:
STAANDE, OFSCHOON,

: ALS, INDIEN, MITS, TENZIJ, TEN-

...

AL, HOEWEL, ALHOEWEL, NIETTEGEN-

...

van reden: AANGEZIEN, DAAR, DOORDAT, DOORDIEN,
OMDAT, VERMITS, WIJL, TEN EINDE, WAAROM, ...

6. voegwoorden

7. voegwoorden van vergelijking:

ALS, OF, ALSOF, DAN, EVENALS,

GELIJK, ZOOALS.

8. voegwoorden van doel

OPDAT, TEN EINDE, ZOODAT,

...
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III. EENIGE BIZONDERE GEVALLEN.
a. OMDAT en OPDAT.
OMDAT geeft een reden te kennen en antwoordt op de vraag: WAAROM?
* Hij is niet gekomen, omdat hij ziek was.
OPDAT geeft een doel te kennen en antwoordt op de vraag : MET WELK
LK INZICHT ?
DOEL? MET WELK
* Ik zeg het u, opdat ge zoudt weten, waaraan ge u te houden
hebt.
b. TOEN, ALS en WANNEER.
TOEN wijst op een bepaald feit uit het verleden en drukt gelijktijdigheid
uit.
* Toen ik twaalf jaar oud was, kreeg ik een fiets.
ALS en WANNEER Zien op het verleden, het heden en de toekomst. In het
verleden drukken ze een herhaling uit met de beteekenis van TELKENS ALS.
* A is (wanneer) hij u vraagt, waar ik ben, zeg hem ...
* Als de kat van huis is, dansen de muizen.
* Als (wanneer) de waren afslaan, zal ik er koopen.
* Als het regende, bleven wij thuis (= telkens als ...).
c. DOCH en TOCH.
DOCH beteekent een tegenstelling en is synoniem van MAAR.
* Ik zal hem zien, doch niet vandaag.
TOCH geeft een toegeving te kennen.
* Hoe gaarne ik ook kom, toch blijf ik thuis.
d. DEWIJL en TERWIJL.
DEWIJL duidt een reden aan en is synoniem van AANGEZIEN.
* Dit gelukte hem niet, dewijl er geen plaats open was.
TERWIJL duidt een tijd aan.
* Studeer, terwijl ge jong zijt.

e. ALS en DAN in vergelijkingen. Zie blz. 22', VI.
IV. TE VERMIJDEN FOUTEN:
ZEG NIET:

ZEG:
Te meer DAAR (OMDAT) ...
(Op het oogenblik dat...)
Op het oogenblik TOEN ...
(Van het oogenblik dat...)
ALS (INDIEN) u dit zegt, moet het
zoo zijn.
( Van het oogenblik dat u het ver- AANGEZIEN u het verlangt.

(Te meer dat...)

langt)

(ledermaal dat...)

(Mijn tijd is te kostbaar om...)
(Aangezien dat...)

TELKENS (TELKENMALE) als...
Zoo dikwijls als ...
Mijn tijd is te kostbaar, DAN DAT
ik die besteden zou om...
OVERWOGEN dat...

HET TUSSCHENWERPSEL.
Tusschenwerpsels zijn woorden, die buiten het zinsverband staan; ze kunnen
noch tot het onderwerp, noch tot het gezegde, noch tot de bepaling worden
gerekend.
Sommige er van zijn geluidsnabootsingen: BOEM 1 POF! KLETS 1 PATS! PIF !
PAF 1 BONS! KRIK! KRAK 1 ...
Andere zijn gevoelsuitingen: Au 1 HE 1 o! OCH! HELAAS! BRAVO! HOEZEE! WEE!
HEMEL 1 OP MIJN WOORD! ...
Een derde groep dienen om iemands aandacht te trekken: HALLO! HEI! HE! HO!
OPM. Gewone woorden kunnen hun oorspronkelijke beteekenis totaal ver
-liezn
dienst toen als tusschenwerpsels.
* Kijk, kijk, daar komt hij 1
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HET VOOR
I. BEGRIP. Voorzetsels zijn onveranderlijke woorden, die een bepaling met
het bepaalde woord verbinden.
* We gaan vandaag naar Brussel. In 't verleden ligt het heden.
* Wij speelden bij de beken.
Voorzetseluitdrukkingen noemt men groepen woorden, die den dienst
verrichten van een voorzetsel : UIT HOOFDE VAN, TEN KOSTE VAN, MET
'T OOG OP, IN NAAM VAN, TEN 13EHOEVE VAN, VAN... AF, TOT... TOE, NAAR ... TOE,
TEN BATE VAN, IN WEERWIL VAN, IN GEVAL VAN, NAAR GELANG VAN, TEN
GEVOLGE VAN, enz.

Het gebeurt wel eens, dat een voorzetsel als bijwoord wordt gebruikt ; in dit geval komt het na het zelfstandig naamwoord.
* Hij wandelde langs de Schelde. (VOORZETSEL).
* Hij wandelde de Schelde langs. (BIJWOORD).
2. Sommige voorzetsels waren oorspronkelijk deelwoorden: GEDU

OPM. 1.

-

RENDE, STAANDE, UITGEZONDERD, HANGENDE, ...

II.

EENIGE BIZONDERE GEVALLEN.
A. ONDER en TUSSCHEN.
TUSSCHEN wordt gebruikt als er spraak is van twee zelfstandigheden
of twee groepen. ONDER, als er meer zijn.
* Dat blijft tusschen ons. (Er zijn maar twee personen).
* Dat blijft onder ons. (Er zijn meer dan twee personen).
TUSSCHEN kan ook wel eens voorkomen met betrekking op meer dan
twee:
* De taal is een middel van verkeer lusschen de menschen (d.i.
TELKENS TUSSCHEN TWEE).

* Die pakjes moeten ergens tusschen de kisten liggen (d.i. = ERGENS TUSSCHEN TWEE VAN AL DE KISTEN).
ER MIDDENDOOR).

* tipij vluchtten tusschen de boomen (=
B. NA en NAAR.

beteekent een opvolging in den tijd, dus LATER DAN.
* Vóór en na de maaltijden.
NAAR beteekent een richting, een doel, een plaats, die men, wil bereiken.
* Zij gaan naar het station.

NA

C. OVER, VOOR en BINNEN als voorzetsels van tijd.
beteekent NA VERLOOP VAN en slaat alleen op de toekomst.
* Die om geld komt, moet over acht dagen terugkomen.
BINNEN slaat eveneens op de toekomst en beteekent VOOR HET EINDE
OVER

VAN, VOORDAT DE AANGEDUIDE TIJD VOORBIJ IS.

* Ge moet binnen zes dagen betalen.
* Binnen de 24 uren.
VOOR

slaat op het verleden.
* Ik heb hem vóór een paar weken gezien (=
GELEDEN).

EEN PAAR WEKEN
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ZETSEL.

HET JUISTE VOORZETSEL.
We laten hier een lijst volgen van uitdrukkingen, waarin een voorzetsel voorkomt.
De meeste van deze voorzetsels noemt men vaste voorzetsels, omdat ze door de
beteekenis van het werkwoord of het bijvoeglijk naamwoord worden vereischt en
er één uitdrukking mede vormen. Vaste voorzetsels leiden een oorzakelijk voorwerp in (zie blz. 8).
In deze lijst komen echter ook een zeker aantal voorzetsels voor, die een bepaling
van gesteldheid (zie blz. 9) of een bijwoordelijke bepaling (zie blz. 8') inleiden.

A
aanbevelen bij iemand.
voor iets
aandeel in of aan iets hebben, krijgen.
aandringen op.
aanmerkingen maken OP.
aannemen in genade.
aanpassen aan.
aansluiten aan.
z. aansluiten bij of aan.
aansporen tot iets.
aanspraak maken op.
aansprakelijk voor.
aanstellen tot of als.
aanvangen met.
aanwezig zijn bij, op.
aanzetten tot.
aanzien voor.
z. abonneeren op.
achterdocht hebben op of omtrent iemand.
acht geven op.
afgunstig van, op.
afkeer hebben van.
een a. gevoelen voor.
afkeerig van.
afrekenen met.
afsteken tegen, bij.
naar analogie van.
door analogie met.
antwoorden op.
arm aan.
azen op.
B
bang zijn voor.
barsch zijn tegen.
beambte aan.
bedacht zijn op iets.
z. bedienen van.
z. bedenken over.
z. bedriegen in iemand of iets.
beducht zijn voor.
begaafd zijn met.
begeerig zijn naar.

beginnen aan, met.
behagen scheppen in.
z. behelpen met.
behoefte hebben aan.
behooren tot, onder, bij, aan (=- toebehooren).
bekend zijn bij, aan iemand.
door, wegens iets.
z. beklagen over.
z. bekommeren om, over.
z. bekreunen om, over.
belang hebben bij.
belangstellen in.
belasten met.
beloonen met.
z. bemoeien met.
benoemen tot.
z. bepalen tot.
beroemd door.
beroep richten tot.
berooven van.
berouw hebben over.
berusten in zijn lot.
beschikken over.
beschermen tegen, voor.
beschuldigen van.
beschutten tegen, voor.
besluit: bij Koninklijk Besluit.
besmetten met.
bestaan uit.
bestand zijn tegen.
bestemmen voor iets of iemand.
voor of tot een doel.
tot koning.
bestemd naar Amerika.
betichten van.
betrekken hij, in.
betrekking hebben op of tot iemand
of iets.
betrouwen op of in.
betrouwen hebben in of op.
beurt: de beurt is aan u.
beveiligen tegen, voor.
bevreesd zijn voor.
bevriend zijn met.
bevrijden van.
bewaren voor.
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z. bezinnen op.
z. bezondigen aan, tegen.
bezuinigen op.
bezwaar vinden in.
bezwijken onaer een last.
aan een ziekte.
voor de ovennacht.
bidden tol God.
om hulp.
blij zijn om een tijding.
met een geschenk.
bluffen op.
boek : een boek over natuurkunde.
boeten voor.
bogen op.
boos zijn op iemand.
om of over iets.
breken niet iemand.
bres : in de bres staan.
buigen voor iets of iemand.

c
deelachtig zijn aan.
deelhebben in de vreugde.
aan een handeling.
deelnemen in de smart.
aan een handeling.
deelen in de winst, in de vreugde.
denken aan iemand of iets (zijn gedachten richten op).
om (= met verlangen, niet
vergeten).
over (= nadenken; een mee
-nig
hebben over).
van iemand (meenen van).
op (zinnen op).
dienen als voorbeeld.
tot eenig doel.
voor iets.
dienst doen als.
dienstig zijn tot alles.
voor iets.
doel : zich ten doel stellen.
doelen op.
dol zijn op, naar.
doof zijn aan een oor.
voor de waarheid].
doordrongen zijn van.
doorkneed zijn in een kunst..
dorsten naar.
Dr. : Dr. in de rechten.
drinken op de gezondheid van.
uit een glas.
dwepen met.
dwingen tot.
E
(het) eens zijn met iem. over iets.
eindigen niet.
z. erbarmen over.
z. ergeren aan, over.

erkennen als meester.
als echt.
fier zijn op.
G
gebeten zijn op.
gebrek hebben aan.
gediend zijn met, van.
gek zijn naar, met.
gelegen zijn aan.
gelegenheid om te.
gelijken naar, op.
gelijkstellen met.
gelooven aan God (= gelooven dat
God bestaat).
in God (= vertrouwen stelen in) .
gemeen hebben met.
gemis bij gemis aan of van.
(het) gemunt hebben op.
z. genoegen met.
genoegen nemen met, in.
scheppen in.
gepaard gaan met.
geschikt zijn tot, voor.
gesteld zijn op.
getuigen van.
getuige : tot getuige neren.
gevaar voor besmetting.
van te sterven.

gevoelen voor.

gevoelig zijn voor.
gevolg geven aan iets.
gewagen van.
gewennen aan.
gewis zijn van.
gewoon zijn aan.
gissen naar iets.

grenzen aan.
gretig zijn naar.
groeien tot een ntali.
in deugd.
H
haken naar.

hand : bij de hand hebben (friet on

der).

handelen over een onderwerp.
in koffie.
haperen aan.
z. hechten aan.
heerschen over, op.
bij zekere menschen..
herinneren: iemand aan iets h.
herinnering aan iemand.
hebben van.
herscheppen tot,^ in.
herstellen van of uit een ziekte.
z. hoeden voor.
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hongeren naar.
hopen op.
houden van.
iemand voor een Franschman
houden.

-

nadeelig voor.
nadenken over.
z. neerleggen bij iets.
nieuwsgierig zijn naar.
nijdig zijn op.
nuttig zijn voor.

I
ijdel zijn op.
indachtig aan.
ingaan op een voorstel.
ingenomen zijn met.
z. inlaten met.
inlichten over.
inlichting over.
ingenomen zijn met.
instaan voor.
inteekenen op.
J
jaloersch zijn op.
jammeren over.
K
kampen met, tegen.
kennis maken met.
hebben van of aan iets.
nemen van iets.
klagen over.
kleeren naar maat.
knorren op, tegen iemand.
z. kwijten van een taak.
L
lachen met (= spotten).
om of over (= z. vroolij k maken)
z. leenera tot.
leeraar in het Duitsch.
letten op.
letter : naar de letter spreken.
lijden aan een ziekte.
losgaan op.
lust hebben tot, in.
M
maat : kleederen naar maat.
mank gaan aan.
medelijden hebben met.
gevoelen voor.
meester zijn van zijn driften.
meter : drie meter bij vier (niet op).
middel: door middel van.
midden: te midden van.
mikken op.
z. misgrijpen aan.
mogelijkheid tot, op. van .
N
naam: bij naam noemen.
uit naam van.

0
omringd van.
omstandigheden: in die oorstand.
onbewust van.
onderzoeken naar.
ongevoelig voor.
onkundig van.
z. onledig houden met.
ontbloot van.
z. ontfermen over.
onthalen op.
ontheffen van.
z. onthouden van.
ontstaan uit.
z. onttrekken aan.
z. ontwennen aan.
onverschillig blijven voor.
onwetend van een gevaar.
in een vak.
onzichtbaar voor.
(het) oog hebben op.
oogpunt: uit dat oogpunt.
opgewassen tegen een aanval.
voor een taak.
ophouden met, te.
opkomen tegen.
opwegen tegen.
opzicht: in dit opzicht.
overeenkomstig de wet (zonder vz.).
overladen met.
overlasten met.
overtuigen van.
P
partij trekken. voor iemand.
van iets.
passen op.
peinzen over.
pochen op.
putten uit.
recht tot, om te klagen.
op genegenheid.
redden uit het water, uit den brand.
van den dood.
reden hebben tot, voor.
regeeren over een land.
reinigen van.
rekening houden met.
rekenschap geven van..
remedie voor, tegen.
renten : van zijn renten leven.
ridder in de Kroonorde.
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rieken (ruiken) naar.
rijk zijn aan.
S
samenstellen uit.
schadelijk voor de gezondheid.
z. schamen over zijn afkomst.
voor iets (= het te doen).
voor iemand (= om hem).
schelden op iemand.
voor (= uitmaken voor).
z. schikken in zijn lot.
naar de omstandigheden.
schrikken voor.
schuldig zijn aan verraad.
sein tot.
slag: de slag bij Waterloo.
smachten naar regen.
smaken naar.
z. spiegelen aan een voorbeeld.
in het water.
spijt hebben van, over iets.
spotten met.
spreken over iemand of iets.
tot het hart.
kwaad van iemand spreken.
steenweg: de steenweg op Antwerpen.
sterven van verdriet.
aan een ziekte.
steunen op iets of iemand.
z. storen aan iets of iemand.
strekken tot schande.
streven naar eer en roem.
strijden tegen den vijand.
met de goede zeden.
voor zijn vaderland.
strijdig met de wet.
student in de rechten.

tegenspraak: in tegenspraak met.
tegenstrijd : in tegenstrijd met.
tegenwoordig bij, op, in, enz....
tegenstelling : in tegenstelling met,van.
teleurgesteld in.
terugdeinzen voor.
tevreden zijn met iets.

over iemand.

tobben over.
z. toeleggen op.
toepassen op.
toevoeglijk aan.
trek hebben in, naar.
trein op of naar Luik over Brussel.
treuren om of over iets.
trotsch zijn op iets.
tegen zijn minderen.
trouwen (huwen) met iemand.
tuk zijn op iets.
twijfel: in t. zijn over iets.
twijfelen aan.

LOA
z. uitlaten over.
uitloopes : een weg loopt uit op.
een rivier loopt uit in.
uitnoodigen op een partij.
tot medewerking.
uitvaren tegen iemand (razen, tieren).
uitzien naar.
uitzondering op den regel.
MiA
vacantie : in de vacantie.
vatbaar zijn voor.
verantwoordelijk zijn voor.
z. verantwoorden over zijn beleid.
voor een fout (
rechtvaardigen).
verbaasd zijn over.
z. verbazen over iets.
z. verbergen voor iemand.
verbinden met iets (= vereenigen).
tot (= verplichten).
aan een gebeurtenis.
verbonden met of aan.
verdedigen tegen.
z. verdiepen in.
verdiept zijn in zijn overwegingen.
vereenigen met.
z. vergapen aan den schijn (= z. laten bedriegen).
vergasten op.
z. vergasten aan.
vergelijken : de jeugd bij de lente v.
twee zaken met elkaar v.
zich met iemand v.
vergelijking: in vergelijking met, van.
z. vergenoegen met iets.
z. vergewissen van.
z. vergissen in iemand of iets.
bij het rekenen.
z. verheffen op zijn stand.
boven iemand.
zijn stem tegen iets V.
z. verheugen met, over iets.
z. verhouden tot.
verkiezen tot.
z. verklaren over iemand of iets.
voor of tegen iemand.
verlangen naar.
z. verlaten op.
verlegen zijn met zijn persoon
om geld.
verleiden tot stelen.
verliefd zijn op.
verlof: op of met verlof.
verlossen uit de gevangenis.
z. verlustigen in.
vermeerderen in getal.
met honderd.
verminderen in getal.
met honderd.
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verontschuldigen van.
verschoond blijven van.
verschoonen van.
verslag doen over of van.
z. verslingeren op of aan iemand of iets
z. verstaan over iets met iemand.
verstand : iemand met gezond verst.
vertellen van iets.
verstoken zijn van.
vertrouwd zijn met.
vertrouwen op zijn geluk.
aan iemand (z. op hem
verlaten).
vervaard zijn voor.
vervaardigen uit of van.
vervullen met.
vervuld zijn van (= sprak over niets
anders).
verwisselen tegen, voor.
verwittigen: iemand van iets v.
verwonderd zijn over.
z. verzadigen aan of met.
z. verzetten tegen.
verzoeken om geld.
op een kop koffie.
op de bruiloft.
verzot zijn op.
z. vleien met.
vloeken op iets.
die kleuren vloeken met of
tegen elkaar.
vluchten voor den vijand.
het gevaar vluchten.
vol zijn van.
voldaan zijn over.
volharden bij of in.
voorbereid zijn op.
voorbereiden: iem. op een tijding v.
z. voor een examen v.
voortgaan met.
voorkeur aan iemand geven.
boven een ander.
voorzien van.
in een behoefte voorzien.
het op iemand voorzien (ge
-munt)
hebben.

vragen naar zijn vrienden.
om werk.
op een feest.
vreezen voor.
vrij zijn van.
vrijspreken van alle schuld.
vrijwaren voor iets.
z. tegen iets vrijwaren.
z. vroolijk maken over.
vruchtbaar zijn in.
W
waarschuwen voor of tegen.
wachten op.
z. wachten voor.
z. wagen aan.
waken over, op, voor zijn belangen.
walgen van.
wanhopen aan.
wars zijn van (= afkeerig).
wedijveren met iemand in iets.
wemelen van.
z. wijden aan.
wisselen tegen.
woord : in of met een woord.
met andere woorden.
worstelen met, tegen.
wrokken tegen.

zegepralen over.
zegevieren over.
zeggen tot of tegen iemand.
zeker zijn van iets.
zin hebben in iemand of iets.
zinnen op.
zinspelen op.
zoeken naar.
zondigen tegen.
zweemen naar het ongelooflijke.
zweren bij iemand of iets.
zwichten voor.
zwijgen : laat ons er van zwijgen.
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PHONETISCHE TRANSCRIPTIE VAN DE KLANKEN
DIE IN HET NEDERLANDSCH VOORKOMEN.
Phonetische

1

Zooals in:

teekens

j

Phonetische
t e ekens

Zooals in

Klinkers of Vocalen.
Lange

Korte
bak, zak, dak.
Piet, liter, artikel.
[y]
duwen, ruw, nu.
boek, zoek, koek
[u]
[o]
pot, lot, mop.
[r]
pen, bed, met.
[i]
is, dit, bidden.
[0]
deugd, leuk, veulen.
[n]
musch, zus, lust.
[a](doffe e) gebed, nemen.
[e] I freule.

1

'

[a:] 1
[i:]
[y:]
[u:]
[o:]
[e:]
[e :]

[Cl] 1

[ij

,

laan, vader.
bier, mier.
uur, duur.
boer, roer, moer.
boom, boot, kopen.
militair, serre.
been, zeep, weken.
deur, keuren.

i

[o:]

Tweeklanken of Dipht(h)ongen.
Uitgaande op [u]

Uitgaande op [ i]
[ai]
[ai]
[ei]
[oi]
[oei]

lui. duif, zuiver.

[ui]

koeien, loeien, foei.

het tusschenwerpsel au!
miaauw.
eeuw, geeuwen.
nieuw, vernieuwen.
goud, gouw, gauw.
uw, luw, duwen.

[auj
[au]
[eu]
[iu]

het tusschenwerpsel ai!
kaai, fraai, maaien.
reis, rijst, leiden, lijden.
kooi, nooit, tooien.

[au]

[yu]

Medeklinkers of Consonanten.
[p]
[b]
[t]
[d]
[k]
[g]
[m]
[n]
[i]
[p]
[f]
[v]

pal, poort, pil.
bal, baas, bus.
tal, top, tip.
daar, door, deur.
kom, kaal, kist.
dag, zakdoek, zakboek
(zooals g in Fr. gare)
met, mij, mol.
naar, nu, nooit.
ding, zang, tingeling.
oranje, champagne.
falen, foor, foei.
van, voor, vijl.

[s]
[z]
[f]
[

3]

[x]
[g]
[1]
[r]
[h]
[w]
[

j

]

!

sap, soort, smal.
zal, zoo, zoet.
meisje, huisje, kruisje.
gelei, gendarm, college.
lachen, ach, kuchen.
gal, gul, gil.
laten, lot, list.
ras, rot, roest.
huis, halen, hooi.
water, wij, wil.
ja, jaar, juichen

Klemtoon.
In de phonetische transcriptie van woorden wordt de klemtoon aangeduid door
het plaatsen van een afkappingsteeken vóór de beklemtoonde lettergreep.

(1) De lange [a:] -klank is niet de verlenging van den korten [a]-klank. Bij
[a:] wordt de mond veel wijder geopend dan bij [a].
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UITSPRAAKREGELS.
(Voor de uitspraak van de

PHONETISCHE TEEKENS,

zie blz. 49).

in gesloten lettergrepen : zak, dak, hart, lachen, hachelijk, ...
in malkaar, salamander.
in open lettergrepen : vader, algebra, ...
soms in Engelsche woorden: tram, tank, jam, ...

A

[a]
[a]
[a:]
[e]

AA

[a:]

AAI

[ai] in alle gevallen : kaai, fraai, maaien, ...

AE

[e:] in lettergrepen op ae- : aether, aequator, paedagoog, Caesar, ...
in aesculaap, aesthetica, ...
[a]
[a:] in familienamen : Verhaeren, Aerts, .. .

Al

[ai] in liet tusschenwerpsel ai!
[s:] in eenige Fransche woorden: militair, parlementair, ...
[e:] in eenige Engelsche woorden: rail, railway, mail, claim, ...

AO

[au] cacao, curaçao.

AU

[au] in de meeste gevallen : gauw, Augustus, auto (ook ['o:to:]), Paul, ...
Maurits, ...
[o:] in zekere woorden die aan 't Fransch ontleend zijn : auditeur,
aubade, causerie, ...

B

in de meeste gevallen : baas, boord, bres, ...
[b]
[p] 1. op het einde van een woord c rib, krab...; behalve vóór een
klinker of een tweeklank: 'k Heb er veel. 'k Heb ijzer te veel.
2. vóór een medeklinker: krabje, hebzuchtig, ...
Wordt niet uitgesproken in: ambt, beambte, ambtenaar.

in alle gevallen: maat, paard, haard, zwaar, ...

:

BB

[b]

alsof er maar één b stond.

C

[s]

in vreemde woorden vóór e, ei, i, ij, y: cement, Ceilon, Ciceron,
medicijn, cycloon.
in andere gevallen: cacao, cola, cultuur, critiek, congres, ...
in Czech [tf ek] Czaar [tsa :r] en Czardas [ tf ardas].

[k]
[t]
CC

[ks] vóór e, i, ij, y: accent, accident, accijns, ...
[k]
in andere gevallen : accolade, ...

CH

[x] 1. in alle Nederlandsche woorden: lachen, macht, echt, ...
2. in de volgende woorden: alchimie, alchimist, anarchie, anarchist, archeoloog, archeografie, archaïsme, archief, archipel (ook [k]), architraaf, archivaris, bronchitis, chaos,
charitas, chemie, chemisch, chemist, cherubijn, chiasme,
chijl, chirurgie (ook [J']), chloor, chloroform, cholera, echo,
hiërarchie, malachiet, monarch, monarchie, oligarchie,
orchidee, patriarch, psychiater, technicus, techniek, trïchine, ...
3. in sch, wanneer deze klankverbinding niet als s wordt uitgesproken (zie verder, onder SCH) : school, vriendschap, ...
MAAR: bosch [bis], bosschen [basah].

.
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[k]

[

f

]

in catechismus, choraal, chrestomathie [t], christen, Christus,
Christoffel, chronisch, chronologie, chronometer, cichorei,
fuchsia, guttapercha, mechaniek, orchest, psychologie,
saccharine, scherzo, Czech [t f ekl, e. a.
in antichambre, apache, architect, broche, brochure, cachemi(e)r,
cachet, champagne, chantage, chargeeren, charivari,
charade, charlatan, charmant, charme, charter, chassis,
chauffeur, chef, check, cheviot, chevreau- leder, chevron,
chic, Chili, China, chimpansee, chirurgie, chocolade, chut,
lunch, lynchen, machine, manchet, marchandeeren, marcheeren, nonchalant, pacha, punch, e. a.

in de meeste gevallen : daar, droog, ...
1. op het einde van een woord, behalve vóór een klinker: moed, koud,
geboord, ...
MAAR: moed en zelfvertrouwen [d].
2.' vóór h en vóór sommige medeklinkers: landhuis, landman,
landje, .. .
Wordt niet uitgesproken in boordsel, hoofdje, leidsel.

D

[d]
[t]

DD

[d] alsof er maar één d stond : padden, sidderen.

E

in een gesloten lettergreep : vel, der, des, les, vers(ch), exemplaar,
echo, heremiet, goevernement, tabel, leerares, herbouwen.
protestant, ...
[c:] in serre en stère.
[e:] in een open lettergreep : leven, helaas, petroleum, ...
[a] 1. vóór 1, m, n, r in onbeklemtoonde gesloten lettergrepen : stelsel, bezem, geven, vader, ...
2. in voorvoegsels : beginnen, vergaan, verwachten, ...
3. als tusschenletter : eerewoord, ...
4. in de volgende éénlettergrepige woorden : de, den, het, me, je,
ge, we, ze, per, te(n), ter.
5. in : één en twintig, twee en twintig, enz.
6. in algebra, arsenaal, carmeliet, catechismus, cathedraal, consecratie, debiet, defect, dreumes, dreumesen, element,
elixer, fregat, generaal, hypotenusa, Jehova, Jeruzalem,
Jezuïet, legende, leproos, levant, literatuur, mohamedaan,
majesteit, Ynedalje, medaillon, meloen, mineraal, obelisk, opera, pedant, pedaal, precedent, precies, prefect,
present, pretendent, proletariër, redacteur, redeneeren,
referaat, repeteeren, revolver, satelliet, secretaris, semiet,
serenade, tabernakel, telegraaf, telegram, telefoon, telescoop, vaseline, veranda, e.a.
Wordt niet uitgesproken in : heremiet, tafereel.

EAU

[o:] in alle gevallen: bureau, cadeau, ...

EE

[e:] in open of gesloten lettergrepen : been, geen, beeld, leeren, ...
[a] in een en eens, wanneer geen nadruk op deze woorden dient gelegd
te worden.
[i] in eenige Engelsche woorden: speech, meeting, week-end, ...

EEU

[eu] in alle gevallen: eeuw, leeuw, ...

EI

[ei] in bijna alle gevallen: reis, heide, ...
[e:] in heir, heirschaar. heirbaan.

EU

[e]
[o:]

[C,]

in de meeste gevallen: deugd, leuk, veulen, ...
vóór -r: deur, kleur, ...
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[y] in rheumatiek, rheumatisme.
[oei] in woorden, ontleend aan het Grieksch: Zeus, Orpheus, ...
[ce] in freule.
EUI

[oei] in de Fransche woorden: portefeuille, feuilleton, enz.

EY

[ci] komt maar alleen voor in familienamen : Van der Heyden, Heyman,

F

in de meeste gevallen : feit, foor, ...
[f]
[v] 1. voor een klinker : geef ons heden ons dagelijksch brood.
MAAR: [f] in lafaard.
2. vóor het achtervoegsel -achteg : wolfachtig.
3. vóór -d en -w : hij leefde, afwezig.

FF

[f]

G

1. in de meeste gevallen :gal, geur,
op
uitgaande
g
p -ogie.
-g
2. in de woorden beginnende met geo- of uit
3. ook in: agenda, agent, algebra, angelus, pagina, apologetisch,
belgicisme, chirurgie (ook [3]), collegiaal, congestie, diligent, degenereeren, dirigeeren, dirigent, elegie, evangelie, fungeeren, generaal, generatie, genesis, geniaal,
genius, geranium, germanisme, gymnasiast, heterogeen,
homogeen, hygiëne, legende, legioen, legitiem, logica, logisch, magie, magistraat, magneet, magnesium, nostalgie,
pedagogie, pagina, plagiaat, purgeeren, reageeren, regent,
register, strategie, syllogisme, tragedie, urgent, vegetariër, vigilie, e.a.
jy]
1. op het einde van een woord : mag, zag, dag, ...
2. voor een medeklinker (niet b of d) : dagvaarden, ...
3. voor de achtervoegsels -lijk, -je, -elijk, -enis : bijvoeglijk (toonboze e uitspreken tusschen g en 1), dagje, hertogelijk,
heugenis (MAAR : [g] in dagelijksch, degelijk en mogelijk).
op -ge, -age, -gene, -gement, ge(e), , -gare :
['i] 1. in leenwoordencongé,
doge, arbitrage, lingerie, arrangement, con, bergere, ...
2. in een groot aantal woorden aan het Fransch ontleend : agitatie,
budget, bougie, chirurgie (ook [g]), chirurgijn (ook [ ]),
digitaline, diligence, energie, gelatine, gelei, gendarme,
geneeren, genie, genre, geste, giraffe, girandole, giroff el, ingenieur, intelligent, logeeren, logies, orangeade,
origineel, passagier, rangeeren, regie, regime, regiment,
regisseur, religie, religieus, sergeant, suffragette, tragiek,
vigilante, e.a.
in grog.
[k]

GG

[g]

GN

[gn] in magnaat, magneet, magnetisch, magnetisme, magnesium,
Magna Charta, e.a.
[p] in: accompagnement, aligneeren, assignant, bagno, beignet, bourgogne, campagne, castagnetten, champagne, cognac,
lorgnet, magnifiek., magnolia, Monseigneur, signaal,
signatuur, e.a.

H

in de meeste gevallen : huis, verheffen, waarheid, ...
[h]
Wordt niet uitgesproken in het, hij, hein, hen, hun, haar, wanneer deze
woorden niet den nadruk hebben.
()ok niet in: althans, thans, thuis, thee, boterham, gothiek, Arnhem,
mijnheer, rheumatisme, rhetorica, whist, ...

in alle gevallen: straffen, koffie, ...

[g]

alsof er maar één g stond : vlugge, suggestie, ...

--
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I

[I]

[ij

[a]

1. in gesloten lettergrepen : kind, April, sering, ...
2. in de achtervoegsels -isme, -ist, -in, -ling : barbarisme, machi
nist, vriendin, inboorling, ...
3. in -ing en -(n)is, na een toonlooze lettergreep : bekommering,
beteekenis, hagedis, ...
1. in woorden op -isch en -me : practisch, historisch, cantine, aniline., ...
2. in verdubbelingen : tiktak, pifpaf, rimram, mikmak, kriskras,
zigzag, ...
3. in open lettergrepen : abrikoos, alibi, arbiter, artikel, citroen,
critiek, dineeren, diploma, dominicaan, fabrikant, liter,
machine, minuut, medicijn, mimiek, rivier, sire, vitriool, ...
4. in biljet, billioen, milliard, millioen.
1. in de uitgangen -ig, -igen, -ik, -ink, -it: weinig, pijnigen, havik,
koninklijk, diemit, ...
2. in misschien (ook [T]).
3. meestal in de achtervoegsels -ing en -is. : woning, vonnis, ...
4. in het pers. vnw. ik, als het den klemtoon niet heeft.
in de meeste gevallen : lief, dief, ...
vóór -r: vier, mier, ...

IE

[i]
[i:]

IEU

[in] in alle gevallen : nieuw, vernieuwen, ...

ij

[cif
[i]
[a]

'1

[j j
[ 3]

K

in de meeste gevallen : hij, wij, ...
ook in : Frankrijk, Lodewijk, leerrijk, insgelijks, bij voorbeeld.
1. in bijzonder(heid), rijksdaalder.
2. in hij, waaneer het na het werkwoord komt, b.v. : komt hij mee?
1. in de achtervoegsels -lijk, -lijksch : natuurlijk, dagelijksch, ...
2. in de woorden dikwijls, huwelijk, mijnheer, ...
3. in : mijn, zijn, mij, gij, zij, wij, wanneer ze niet beklemtoond
zijn.
in de meeste Nederlandsche en vreemde woorden : ja, jong, Jozef,
Job, adjectief, Januari, Jeruzalem, majesteit, subject,
ventje, handje, .. .
in sommige vreemde woorden: cajoleeren, dejeuneeren, jalappe,
jalonneeren, jam, jersey, jus ([3y:] = v leeschna t), jockey,
jolijt, journaal, joviaal, jury, .. .

in de meeste gevallen : koor, bak, ...
vóór b en d: zakdoek, dankbaar, ...
Wordt niet uitgesproken in : markt.

[k]

Ni

in alle gevallen: bakken, gelukken, ...

KK

[k]

L

in alle gevallen : lot, val, ...
[l]
Wordt niet uitgesproken in : malkaar [nla' ka:ri .

LL

11]
[lj]

in de meeste gevallen : vallen, tellen, trillen, ...
in zekere vreemde woorden : bastille, failliet, medaille, pastille, ...

M

[m]
[n]

in de meeste gevallen.
in: comfort, comfortabel, comptant, comptabiliteit, comptabel.

MM

[m] in alle gevallen: dammen, schimmen, ...
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N

in de meeste gevallen : neen, na, dun, ...
[n}
[ml vóór m, b, p : onmenschelijk, aanbeeld, onpersoonljjk, ...
De verbindings-n (zie blz. 55, II, B) in samenstellingen wordt niet uit

gesproken: hoedenwinkel, oostenwind,

In de gewone spreektaal wordt n meestal niet uitgesproken na een toonboze e : morge(n), wij liete(n) hein korne(n).
NG

ftil

[g

in de meeste gevallen: koning, lang, belang, tingeling,
in:Hongaar, Congo, congres,angelus, angine, anglomaan, congestie, evangelie, Katanga, ongeluk, ongenade,

NJ

[rj] of [rjj ]in : franje, kastanje, oranje, sinjoor, ponjaard,

NK

[ijk]

in: bank, klank, ronken,

NN

[n]

in alle gevallen : kunnen, mannen, kennemi,

o

[tij

[a]

in gesloten lettergrepen: pot, dorp, lossen,
ook soms in: grove en komen.
in open lettergrepen : boter, koren, sporen,
ook in open lettergrepen op -o van leeriwooideti : allegoric, aniazone, astronomie, roman, product, enz,
ook in argot, bibelot, entrepot, potpourri, tricot,
in : avond, professor, doctor, krokodil.

0E

[u]
[u:]

in bijna alle gevallen: boek, zoeken, broeder,
vóór -r: boer, vloer, vloeren,

OEI

[uij

in alle gevallen: loeien, foei, koeien,

01

in :executoir, exploit,interlocutoir, requisitoir.
[0:]
[wal in : Charleroi, soirée.

00

[0: ]

in alle gevallen : boornen, loopen, school,

001

[oil

in alle gevallen: kooi, nooit, tooien,

OU

[auj

in de meeste gevallen. (Geen verschil in uitspraak tusseheti ou en
au): goud, zout, koud,
in woorden van Franschen oorsprong: blouse, camouflecren, coupe,
coupe, souffleeren,

[0: ]

[u]

OY

P

komt maar alleen voor in familienamen en in woorden ontleetid
aan het Engelsch: Van Roy, boy, boycot,
[wal in Fransehe plaats- en familienamnen: Noyon, Leroy,
[oi]

[r

in de meeste gevallen: poot, pas, kiop,
vóór b en d:opbieden, opdat,
Wordt niet uitgesproken in : comptant, comptabiliteit, comnptabel.
]

[b]

PH
PP1

[f]

in alle ontleende woorden: photograaf, philosoof, asphalt,

[p ]in alle gevallen: stoppen, lappen, lippen,
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QU

1. in woorden op -que en -queeren : calque, toque, attaqueeren,
risqueeren, ...
2. in : acquit, Don Quichot, equilibrist, equinoxe, equipage, equivalent, maroquinerie, marquise, quarantaine, quadrille,
quitte, qui-vive, quotiënt, ...
[kw] in andere vreemde woorden : quadraat, quadratuur, acquisitie,
antiquiteit, consequent, ....

R

[r]

in alle gevallen

RR

[r]

in alle gevallen: morren, versperren, ...

S

[s]
[z]

in de meeste gevallen : sas, kersen; wasem, ...
1. vóór een klinker: pas op 1 lees eens over!
2. vóór b en d: vuilnisbak, huisdeur, hij raasde, ...
3. vóór de achtervoegsels -aard, -aardig en -achtig: grijsaard,
boosaardig, grijsachtig.
4. in leenwoorden met -s- tusschen klinkers:abuseeren, amnesie,
amortiseeren, analyse, assisen, basis, casino, cellulose,
chrysant, deserteeren, deposito, divisie, dosis, isolator,
miserie, museum, prosit, visum, ...
5. in asbest, cursus, Dresden, Elsevier, rosbief, transigeeren,
transitief.

SC

[s]

in

S CH

[sx]

1. in het begin van een woord : school, schaap, ...
2. in het achtervoegsel -schap : vriendschap, ...
3. in : bisschop, schepter (ook [s]), bosschage, ...
1. op het einde van een woord: bosch, musch, ...
2. in het midden van een woord: tusschen, visschen, ...
1. in verkleinwoorden met sch + j e : vischje, fleschje, ...
2. in: schatheren, scheik, schach, schabloon, ...

[kj

[s]

[Si

: berg, korf, rem, ...

: sceptisch (ook [sk]),

scepticisme (ook [ski), Scipio (ook [skj),
ascendenten, scene, convalescent, asceet, obsceen, fascineeren, fascisme, discipel, ...

: shilling, Shakespeare, ...

SH

[Si

in Engelsche woorden

SJ

[Si

1. in verkleinwoorden : busje, roosje, .
2. in het begin van woorden : sjaal, sjerp, sjeik, sjacheren, sjouwen.

SS

[s]

in alle gevallen : lessen, passen, kussen, ...

STJ

[SI

in verkleinwoorden

T

in de meeste gevallen : tak, list, toren, ...
[t]
[d]
vóór b en d: ontbreken, geestdriftig, ...
[s] of soms [ts] in de uitgangen -tie, -tion : positie, statie, station, ...
Wordt niet uitgesproken in zekere woorden : achtste, beknoptste, gezichtj e, wichtje, nestje, kistje, marketentster, Kerst dag,
Kerstboom, niet waar? niet meer, enz. ...

TT

[t]

..

in alle gevallen

:

kastje, kistje, lijstje,

..

.

: stotteren, potten, matten, ...
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[n] . 1. in gesloten lettergrepen : bus, dus, durven, ...
2. in open lettergrepen, vóór ch : kuchen, kucher, kruchen, ...
3. in gesloten lettergrepen van uitheemsche woorden : absurd, catapult, chirurg, club, conducteur, cultuur, supporter, viaduct, ...
4. in het achtervoegsel -um van ontleende woorden : album,
calcium, datum, studium, ...
[y]
1. in open lettergrepen : nu, bruto, ruzie, ...
2. in gesloten lettergrepen vóór w: ruw, sluw, ...
[y:] vóór r: muren, duren, ...
[a]
1. in jullie, Jezus, hocus, pocus, notulen.
2. in plaatsnamen op -um, wanneer de klemtoon onmiddellijk
voorafgaat: Bussum, Gorkum, Dokkum, ...
[u] in: acustiek, John Bull, jaguar, kursaal, talmud, ukase, Umlaut,
yoghurt.

UI

[oei] in alle gevallen: lui, sluipen, tuinier, kruin, ...
Soms [y] in: duivel en duizend, maar ook [cri].

Ut'

[y] in de meeste gevallen : minuut, fuut, kuun, ...
[y:] vóór r: duur, stuursch, buurt., ...

UY

[oei] in Nederlandsche familienamen: Huyghe, De %Ruyter, ...
[wi] in Fransche plaats- en familienamen: Huy, 1_Durbuy, ...

V

[v]
[f]

W

[w] in de meeste gevallen : water, waar, duwen, ...
[v] in de woorden, die beginnen met wr- : wreken, wrok,
Wordt niet uitgesproken in: erwt, baljuw.

X

in de meeste gevallen: voor, vader, laven, ...
1. in : veertig, vijftig, wanneer geen eenheden vooral . aan.
2. na d, t, g, f : loodverf, rechtvaardig, slagvaardig, afvaardigen, ., .
3. na het voorvoegsel ad- in leenwoorden : advent, advies, advocaat.

[ks] in de

wroeten, ...

meeste gevallen: examinator, examen, ...

[s] in de vreemde woorden met x- aan het begin (soms ook wel [ks]) :

[z]

Xantippe, Xaverius,
in : Xerxes [zcrk'sss] .

Y

[i]
[i]

in open lettergrepen : analyse, hygiëne, typisch, ...
in gesloten lettergrepen : mysterie, symbool, systeem, ...

Z

[zj
[s]

in de meeste gevallen: zuid, zadel, zoom, leuze, ...
1. in de woorden zestig, zeventig ; alsook in de samenstellingen:
één en zestig, twee en zeventig, ...
2. na een medeklinker: langzaam, opzicht, bladzijde, uitzicht, ...

xylograaf, ...
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DE KLEM
I. BEGRIP. De sterke nadruk, die men bij het uitspreken op een van de lettergrepen van een woord legt, noemt men klemtoon, hoofdtoon of woordaccent.

1I. ALGEMEENE REGELS.
A. Nederlandsche woorden hebben doorgaans den klemtoon op de eerste
lettergreep.
* moeder, onkel, zadel, loopen, prachtig, voornaamwoord,
omwenteling,wanorde, ...
B. Vreemde- en bastaardwoorden behouden meestal de betoning van de
taal, waaraan ze werden ontleend.
* senator, panorama, Varia, predikant, accusatief, ...

III. BIZONDERE GEVALLEN.
A.. Samengestelde woorden.
In samenstellingen ligt de klemtoon meestal op het eerste lid.
* fruitboom, boomgaard, spiegelruit, goudgeel, ...
UITZONDERINGEN.

Hebben den hoofdtoon op het tweede lid:

a. de meeste onscheidbaar samengestelde werkwoorden (zie blz. 40'
\i, c).
* omringen, volharden, weerstaan, ...
b. deelwoorden van samengestelde werkwoorden, die als bijvoeglijke
naamwoorden of bijwoorden worden gebruikt.
* Een opgeblazen gek.
* Een uitstekend hulpmiddel.
* Nieuwbakken brood.
e. een zeker aantal samengestelde woorden, waarin de beteekenis van
het eerste lid verzwakt is :
* boerenzoon, burgemeester, doofstom, goedkoop, hagedis,
hoogleeraar, meesterknecht, madeliefje, noordoosten, stadhuis...,

cl. samengestelde naamwoorden, voorafgegaan door een bijvoeglijk
naamwoord, dat alleen het eerste lid der samenstelling bepaalt.
* Lieve-Vrouwentoren, oude-wijvenpraat, ...

e. bijvoeglijke naamwoorden met -vaardig, -waard, -waardig.
* strijdvaardig, achtenswaard, merkwaardig, ...
t. veel samengestelde voornaamwoorden, bijwoorden en voegwoorden.
* bovendien, degene, derhalve, opdat, daarenboven, ...
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B. Afgeleide woorden.
In afgeleide woorden ligt de hoofdtoon meestal op het grondwoord.
* leeraar, goedheid, uitvindsel, ontwaken, ...

UITZONDERINGEN.

a. De volgende achtervoegsels trekken den hoofdtoon op zich : -aan,
-age, -ant, -eel, -eeren, -ees, -egge, -ei, -es, -haftig, -iek, -ier,
-ij, -in, -isme, -ist, -ment, -teit, -uur, - zalig.
* Italiaan, bagage, tafereel, dievegge, vriendin, onderwijzeres,
armzalig, ...

b. De volgende achtervoegsels trekken den hoofdtoon op de voorafgaande lettergreep, wanneer deze niet reeds in het grondwoord verdoft
is : -baar, -heid (in enkele gevallen), -ig, -isch, -(e)lijx, -(t)or,
-zaam.
* oplosb aar, uitgestrektheid, bijgeloovig, vijandig, electrisch,
gevaarlijk, professor, examinator, opmerkzaam.
Nochtans : vruchtbaarheid, ingenomenheid, ...

c. Het achtervoegsel -achtig trekt den hoofdtoon op zich in de beteekenis van HEBBENDE.
* twijfelachtig, koortsachtig, vreesachtig, ...
Maar: blauwachtig, kinderachtig, ... (ACHTIG = gelijkende op).
Nochtans : reusachtig.

d.

Woorden met het achtervoegsel -loos, hebben vleestal den hoofdtoon op de eerste lettergreep.
* kinderloos, hopeloos, zorgeloos, ...
In afleidingen met -heid wordt de hoofdtoon meestal naar den
uitgang -loos getrokken :
* hopeloosheid, zorgeloosheid, ...

e. De voorvoegsels ant-, af-, et-, oor- trekken den hoofdtoon op zich.
* antwoord, afgunst, etmaal, oordeel.
Nochtans : verantwoordelijk, afgunstig, oorspronkelijk, e.a. (de in-

vloed van het achtervoegsel is het sterkst).

f. de voorvoegsels aarts-, her-, on- en wan- hebben alleen den hoofdtoon, wanneer ze in een zelfstandig naamwoord voorkomen.
* aartsbisschop, herdruk, ondeugd, wangeloof, ...
MAAR:

aartsdom, herdrukken, ondeugend, wanluidend, ...
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EENIGE MOEILIJKE GEVALLEN VAN KLEMTOON
A
aandoen
aandoening
aangezien
aanmoedigen
aanstonds
aanwijzend
aanzien
ablatief
abnormaal
acacia
academie
accusatief
achterdochtig
actief
adjectief
aequator
afdeeling
Afrika
Agatha
albast
Albert
album
Alcazar
alcohol
alcoholisch
alfabet
algebra
algebraisch
alibi
allegorie
Allerheiligen
Allerzielen
almanak
alwetend
Ambiorix
ammoniak
amnestie
amphitheater
Amsterdam
ananas
analyse
analysis
analytisch
anderhalf
Apollo
archipel
aristocratie
Aristoteles
Aristophanes
armada
armoedig
armzalig
artillerie
asphalt
Astrid
Athalia

Atlantisch
Attila
augurk
azalea
B
bacterie
Balkan
balast
bamboe
barometer
bergaf
bergop
Bernard
bijna
biljart
bivak
blindedarm
bloemkool
boerenkool
boerenknecht
boerenzoon
bombast
bordes
Borgloon
Borgerhout
Borneo
Bosporus
bouwvallig
bovenal
bovendien
Breda
buitengewoon
burgemeester
C
cacao
canon (= wet,

regel)
caoutchouc
carnaval
casino
catalogus
cataloog
categorie
cavalerie
Celebes
ceremonie
chemie
Chicago
chloroform
chrysant
chrysanthemum

clausule
Cleopatra
climax
cognac
collega
comedie
comfort
cornisch
comparatief
conjunctief
consul (s iz)
crediet
credit
crisis
criticus
cursief
cursus (s ==z)
D
daarenboven
Damocles
Darius
datgene
datief
debet
debiet
decameter

democratie
Demosthenes
Denderleeuw
Dendermonde
deposito
depot
dergelijk
deskundige
Deventer
diameter
diegene
Diogenes
Dionysos
divan
doofstom
doorgaans
drogist
dynamo
E
eegade
eenigermate
eenigszins
eerlang
eertijds
eerwaarde
eigenwijs

electrisc h
electriek
element
elixir
ellende
emeritus
equator
Eskimo
Esopus
Euphrates
Euripides
evenwel
examinator
F
facsimile
familie
fantasie
Florida
Frascati
furie
G
Galilee
garantie
gastvrij heid
geenszins
gemeenebest
Genesis
genie(genieën)
genitief
genius (geniën)
goedertieren
goedkoop
goedsmoeds
Golgotha
grammatica
guerilla
guttapercha
H
hagedis
hansworst
harmonie
hazenwind
hectoliter
Helena
Hercules
herdruk
Herodes
herstel

's Hertogen Bosch
hexameter
Hindoe
Hippocrates
hippopotamus
hoewel
Homerus
Honduras
hoogeschool
hoogepriester
hoogleeraar
horizon(t)
mv. horizoeten)
Hugenoot
humor
hypothese
hypothesis
I
incognito
index
infanterie
infinitief
ingenomenheid
inhalig
inheemsch
insect
interval
intrede
intusschen
Izaak
J
Jaguar
Japan
Japannees
Japansch
Jehova
jongmensch
Jupiter
jury
K
kalief
kanarie
kantoor
kanunnik
karnemelk
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katholiek
kleinood
kleinoodiën
kies(ch)keurig
kobalt
kokosnoot
kolibrie
koliek
kolonie
Koran
L
Lambert
Lazarus
ledikant
Leonidas
Leopold
Leopoidsorde
lexicon
Libanon
logisch
Lotharingen
[a})
(a
lucifer
luitenant
.

M
Maaseik
Maastricht
macadam
madeliefje
maj esteit
Maria
marketentster
Marokko
matador
mathesis
mededoogen
meedoogenloos
meesterknecht
melodie
melodrama
menschlievend
Messias
metaphoor
metaphora
mijnheer
mikado
minachten
Minerva
misbruik
misbruiken

Mississipi
(de) Moerdijk
Mohammed
Monaco
Morpheus
motor
mummie
N
nadat
nakomeling
nalatenschap
nalatig
namiddag
Neptunus
Niagara
Nicolaas
nieuwbakken
Nieuwj aar
nominatief
Noord-Brabant
noordoosten
notulenjno:t.aloni
0
object
omega
omkoopbaar
omvang
omwentelen
omwenteling
onderaardsch
ondergeteekende
onderhandsch
onderhoud
ondernemen
onderricht
onderwijs
onderwijzer
onderzeeër
ontslag
ontwerp
ontzagwekkend
Oost-Vlaanderen
opdat
openbaar
opgeblazen
Orpheus
Oudejaarsavond
ouderwet sch

P
paarlemoer
Paaschmaandag
pagina
panorama
parallelopipe durn
parenthese
parenthesis
paria
Parthenon
paspoort
pastoor
pedel
Perikies
phosphor
phosphorus
piepjong
pikdonIer
plattegrond
platteland
polis
politicus
potasch
premie
professor
professoren
prof etie
Prometheus
Proserpina
provincie
pyjama [d31
Pythagoras
H
rechtstreeks
reisvaardig
reliquie
rijks daalder
roman
romantisch
rondom
rookvl eesch
Rotterdam
S
Sahara
Satan
satanisch
schermutselen
Schiedam
schijnheilig
schopp enboer

secretarie
senaat
senator
serie of serie
sering
sieraad
sinaasappel
sindsdien
Sint-Amandsberg
Socrates
Sophocles
Spartacus
stadhouder
stadhuis
Stavoren
sterkwater
stokoud
subject
substantief
Sumatra
superlatief
surveillant
synagoge
synthese
synthesis
T
tabak
tabel
taferel
tamboer (=
trornmelaar)
tamboer (=
trommel)
Thalia
Themistocles
thermometer
Thermopylae
Timotheus
Tobias
t oegenegenheld
toenmalig
torpedo
tragedie
traj oct
transitief
transport
tunnel
U
uiteraard
uitgelezen
uith eemsch
uitmuntend

uitzondering
Ulysses
Uranus
V
vademecum
vampier
vastenavond
vennoot of
vennoot
vennootschap
of vennootschap
vierkant of
vierkant
vocatiel
voizalig
vooraf
vooral
voordien
voordezen
voormiddag
of voormiddag
vooroordeeld
voortdurend
vrijgezel
W
Waasmunster
Walhalla
wanschapen
wanschepsel
wantrouwen
wantrouwend
wederspraak
weerom
weldra
weledel
welgesteld
welhaast
W est-Vlaan(leren
Z
zefier
zefir
zodiak
zoetekoek
zoetemelk
zoodat
Zuiderzee
zuidwesten
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I. BEGRIP. Naar de wijze waarop de woorden zijn gevormd, worden ze onderscheiden in :
a. Grondwoorden of woorden, die men niet kan terugbrengen tot een
woorden.
-voudiger
* schoon, van, in, daar, met, ...
b. Samenstellingen of woorden, die uit de verbinding van twee woorden
zijn ontstaan.
* schoolboek, sneeuwwit, beeldhouwen, ...
c. Afleidingen of woorden, die uit één of meer grondwoorden, door toevoeging van een toevoegsel (voor- of achtervoegsel) of door klankwisseling
zijn ontstaan.
* gelukkig
grondwoord geluk + achtervoegsel -(k)ig.
* aartsbisschop grondwoord bisschop L voorvoegsel aarts-.
* spreuk
uit spreken door klankwisseling.
II. SAMENSTELLING.
A. Indeeling. Samenstellingen kunnen op twee wijzen ontstaan:
a. door samenkoppeling. b. door analogievorming.
Samenkoppelingen noemt men de woorden, die vroeger ieder met
zijn eigen beteekenis afzonderlijk voorkwam, maar later samen een
nieuw begrip hebben gevormd en aaneen werden geschreven.
* inderdaad, hoogeschool, edelman, handvol, ...
OPM. Het gebeurt wel eens, dat in samenkoppelingen de klemtoon
werd verplaatst; vergelijk b.v. hóoge school en hoogeschóol.
Samenstellingen door analogievorming zijn samenstellingen, die
naar analogie, d.i. naar 't model van reeds bestaande samenstellingen
werden gevormd.
rijwielpad, naar 't voorbeeld van voetpad.
vliegmachine, naar 't voorbeeld van stoommachine.
OP:^z. Soms gaat een lid van de samenstelling verloren en het overblijvende deel wordt gebruikt met de beteekenis van het geheel
* auto, uit : automibiel. zerk uit : zerksteen.
B. Samengestelde zelfstandige naamwoorden.

Ze bestaan uit :
vuurwerk, stadhuis,
a. een zelfst. nw. + een zelfst. nw.
roodborstje, hoogaltaar,
b. een bijv. nw.
+ een zelfst. nw.
trekdier, sterfbed,
c. een werkw.
+ een zelfst. nw.
d. een telwoord
zeshoek, tweeklank,
+ een zelfst. nw.
-}- een zelfst. nw.
buitenland, najaar,
e. een bijwoord
VERBINDINGSLETTERS. Vaak worden de deelen der samenstelling door tusschenletters (-s-, -e-, -en-, -er-) verbonden :
* vredespaleis, eikeboom, vorstenkroon, kinderjaren, ...
Vaste regels kunnen niet opgegeven worden, alleen eenige wenken:
1. -e- en -(e)n- dienen voDral als welluidendheidsletter, meestal vóór
een klinker, een tweeklank, of H :
* pereboom, duivenei, ...
2. -en- kan ook een ineervoudsteeken zijn :
* paardenstal = stal voor paarden.
* paardestal
= stal voor een paard.
3. -en- is soms ook het teeken van een genitief enkelvoud:
* inenschenzoon, naastenliefde, ...
4. -er- is de uitgang van een verouderden meervoudsvorm:
* kinderjaren, hoenderhok, ...
5. -s- kan voorkomen als teeken van een genitief enkelvoud of van het
meervoud.
* dorpsklok, jongensschool, stadsschouwburg, ...
:

....

:

:

...

...

:

...

:

...
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C. Samengestelde bijvoeglijke naamw< )orden.
Ze bestaan uit :
: bloedrood, ijskoud,
a. een zelfst. nw. + een bijv. nw.
: donkergroen, lichtgrijs, .. .
+ een bijv. nw.
b. een bijv. nw.
: plaagziek, prijzenswaard, ...
c. een werkwoord + een bijv. nw.
: doornat, overgelukkig, ...
+ een bijv. nw.
d. een bijwoord
.. .

D. Samengestelde werkwoorden.
Ze bestaan uit :
a. een zelfst. nw. + een werkwoord
: huishouden, logenstraffen.
b. een bijv. nw. + een werkwoord
: vrijspreken, dwarsboomen, ...
c. een werkwoord + een werkwoord
flikflooien, spelevaren, ...
d. een bijwoord + een werkwoord
aanbidden, misleiden, ...
Scheidbaar en onscheidbaar samengesi relde werkwoorden, zie blz. 40'.

E. Samengestelde bijwoorden.
Ze bestaan uit :
a. een voorzetsel + een zelfst. nw.
b. een voorzetsel + een bijv. nw.
c. een zelfst. nw. + een bijwoord
+ een bijwoord
d. een bijwoord

: bijgevolg, binnenslands, ...
: opnieuw, voorgoed, ...
: bergaf, jaaruit, ...
: rechtdoor, alhier, ...

III. AFLEIDING.
A. Indeeling.

*

1. Afleidingen door klankwisseling. Ze zijn afgeleid van den stam
van sterke werkwoorden door verandering van den stamklinker.
* van spreken : spreuk, spraak. van zingen : zang.
van
breken : breuk, brok.
van drinken : drank, dronk.
2. Afleidingen door toevoeging van toevoegsels of affixen. Ze worden
gevormd uit één of meer grondwoorden door toevoeging van voor voegsels (of praefixen) en achtervoegsels (of suffixen).

B. Afgeleide zelfstandige naamwoorden.
1. Met v o o r v o e g s els (of praefixen).
aartsaartsvader, aartshertog, ...
= eerste, voornaamste.
gegezang, gebouw, gebak, ...
= voortbrengsel van
de werking.
gefluit, gebrul, getier, ...
= herhaalde werking.
gevogelte, gezusters, gepeupel, ...
= vereeniging of verzameling.
afgrond, onkruid, wanklank, ...
af -, on-, wan- = niet OF slecht
oor= uit.
oorsprong, oorzaak, ...
antwoord.
ant= tegen.
etetmaal.
= opnieuw, weer.
2. Met achtervoegsels (of sufixen).
a. Vormen mannelijke persoonsnamen: aar -, er -, -aard, -erd,
-ier, -iet, -1st, -ing, -eling.
* molenaar, bakker, grijsaard, lomperd, tuinier, Israëliet,
bloemist, Vlaming, stedeling, ...
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b.. Vormen vrouwelijke persoonsnamen : -in, -ster, -ei, -es, -e,
-egge, -iste, -ice.
slavin, schrijfster, klappel, leerares, leerlinge, dievegge, te
-lefonist,
directrice, ...

c. Vormen namen van werktuigen: -er, -ei.
* wekker, sleutel, ...
d. Vormen namen van hoedanigheden en toestanden (abstracte
zelfstandige naamwoorden) : -e, -de, -te, -heid, -ing, -nis, -ij,
-nij, -telt, -dom, - schap.
* koude, vreugde, kalmte, schoonheid, branding, duisternis,
dwingelandij, slavernij, majesteit, rijkdom, blijdschap, ...
e. Vormen namen van werkingen: -ing, -nis, -ij, -st.
* wandeling, getuigenis, rooveri j, dienst, ...
f. Vormt namen van voortbrengselen van een werking of van
middelen : -sel.
* mengsel, afkooksel, deksel, stijfsel, .. .
g. Vormen verzamelnamen : -te, -ij, -dom, - schap, -age.
* gevogelte, burgerij, menschdom, ridderschap, bosschage, ...
h. VERKLEINWOORDEN worden gevormd met de achtervoegsels
-je of ke-(n)-.
* paard je, straat je, vensterke(n), moederke(n), ...
OPMERKINGEN.

1. De zelfstandige naamwoorden waarvan de klinker lang wordt in
het meervoud, hebben soms een langen klank in het verklein-

woord
* blad - blaadje
pad - paadje
* gat - gaatje
schip - scheepje
* lot - lootje
vat - vaatj e
2. Tusschen het grondwoord en het achtervoegsel komen dikwijls
overgangsklanken voor:
De uitgang wordt -tje :
wanneer het woord eindigt op een klinker, op een tweeklank
of op -w. De klinkers a, o, u worden verdubbeld:
* zootje, partij tje, vrouwt je, ...
* papaatje, strootje, parapluutje.
ook wanneer het woord eindigt op -1, -n, -r, voorafgegaan
door een tweeklank, een langen of een doffen klinker.
* kleintje, ezeltje, haantje, kevertje, ...
De uitgang wordt -etje, wanneer het grondwoord eindigt op
-1, -m, -n, -r, -ng, voorafgegaan door een korten klinker.
* balletje, kammetje, kannetje, karretje, dingetje.
(Voor de verdubbeling van den eindmedeklinker, zie bl. 2').
De uitgang wordt -pje, na -m voorafgegaan door een langen
of doffen klinker, een tweeklank of een medeklinker.
* boompje, bezempje, rijmpje, zwempje, ...
3. De zelfstandige naamwoorden op -ing veranderen g in k,
wanneer -ing in een toonlooze lettergreep voorkomt.
* koning - konink je; paling - palink je.
MAAR: ring - ringetje, wandeling - wandelingetje.
4. --(l)ijn en -kijn worden wel eens gebezigd door dichters.
* vogeli jn, kindekijn, mannekijn, ...

--
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C. Afgeleide bijvoeglijke naamwoorden.
1. Met v o o r v o e g s e l s (of praefixen).
aartslui, aartsdom, ...
aarts= zeer.
ondankbaar, ondeugend, ...
on= niet.
gespoord, getand, ...
= voorzien van.
ge2. Met achtervoegsels (of suffixen).
-- hebbende
koortsachtig, twijfelachtig, ...
-achtig
(met klemtoon)
= gelijkende op, overgeelachtig, monsterachtig, ... `
-achtig
eenkomende met.
(zonder klemtoon)
drinkbaar, plooibaar, ...
= kunnende worden
-baar
(na den stam van
een werkwoord).
dankbaar, vruchtbaar, ...
= gevende
(na een zelfst. nw)
vormt stoffelijke bij- houten, gouden, zilveren, ...
-en
-

voegl. nw.
-haftig
= hebbende de eigenschap van.
-ig, -eng = hebbende.
= overeenkomende met
= geni jgd tot.
-lijk
= gelijkendeop, hebbende den aard van
= geschikt om de werking te doen of te
ondergaan.
-loos
= zonder.
-sch, -inch vormen bijv.nw. van
p laatsnarnen en
namen van landen.
= geni jgd of geschikt
-zaam
tot.

heldhaftig, krijgshaftig, ...
moedig, lustig, blufferig, ...
beestig, lummelig, ...
begeerig, plagerig, ...
menschelijk, koninklijk, kinderlijk, ...
wenschelijk, begrijpelijk, bespottelijk, ...
doelloos, ouderloos, ...
Brusselsch, Belgisch, Parijsch,
Friesch, ...
deugdzaam, leerzaam, ...

D. Afgeleide bijwoorden.
Met achtervoegsels (of suffixen).
-s
plots, bijtijds, ...
-gewijs (-gewijze) trapsgewijze, afdeelingsgewijs, ...
-halve
welluidendheidshalve, beleefdheidshalve, ...
-lijk(s)
gemakkelijk, dagelijks, ...
-ling(s)
mondeling, kortelings, ...
-jes, -pjes, -tjes
zachtjes, warmpjes, lekkertjes, stilletjes, zacht -waarts
voorwaarts, huiswaarts, ...
kens...
E. Afgeleide werkwoorden.
1. Met voorvoegsels (of praef: ixen).
bemaakt onovergankelijke
beantwoorden, bespreken, beww. overgankelijk
rij den, ...
er= uit.
ervaren, erkennen, ...
her= opnieuw, weer.
herkennen, hernemen, ...
ont-tegenstelling,
ontsmetten, ontluiken, ...
scheiding (= weg).
ontloopen, ontvluchten, ...
begin van werking.
ontspruiten, ontvlammen, ...
berooven van.
onterven, onthoofden, ...
ververwisselen of in een
verkorten, verkleeden, ...

anderen toestand
brengen.
weg.

verjagen, verspelen, ...
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2. Met achtervoegsels (of suffixen).
a. Denominatieven. Ze worden gevormd van zelfst. nw., bijv. nw.
v000rnw., enz... door middel van de uitgangen -en, -igen, -eeren.
* fietsen, reinigen, hanteeren, ...
b. Causatieven : Ze drukken het veroorzaken van de werking uit.
* leggen (liggen), vellen (doen vallen), wenden (winden), voeren (varen), ...
c. Frequentatieven. Ze drukken een herhaling van de werking uit.
* trappelen, klapperen, stotteren., toe teren, ...
d. Intensieven. Ze drukken een versterkte handeling uit.
* bukken (naast buigen).
* wikken (naast wegen).
* hikken (naast hijgen).

AANEENSCHRIJVING VAN WOORDEN.

Worden aan elkaar geschreven :
1. samenstellingen met tien(de) en honderd(ste).
* zestien(de), zeshonderd(ste), ...
2. de voornaamwoordelijke bijwoorden met daar, waar en hier (zie blz.
44', IV).
* daarom, waardoor, hiervan, ...
MAAR: (n)ergens toe, overal van, er van, er over, ... (ook soms ervan,
erover, ...).
3. de voornaamwoorden dezelfde, eenzelfde, zichzelf.
OPiu. a. Die zelfde en dat zelfde worden gewoonlijk niet aan elkaar
geschreven.
b. Zichzelf wordt niet aaneengeschreven in uitdrukkingen zooals :
op zich zelf.
3. Weledele, Edelachtige, Zeergeleerde, Hooggeachte, Zeereerwaarde, ...
5. werkwoorden samengesteld met een bijwoord.
* aanleeren, rondloopen samenkomen, ...
6. werkwoorden samengesteld met zelfstandige naamwoorden of bijvoeglijke
naamwoorden, waarvan de beteekenis eenigszins gewijzigd is.
* beeldhouwen, schoonmaken, vrijspreken, ...
7. bijvoeglijke naamwoorden van samengestelde eigennamen afgeleid.
* Het Westvlaamsch karakter.
MAAR : West-Vlaanderen.
* Het Zuidnederlandsch dialect. MAAR : Zuid-Nederland.
* De Noordbrabantsche steden.
MAAR: Noord-Brabant.
8. woorden zooals: vaderlief, kindlief, rechterarm, linkerbeen, ...

57'
VER KORTINGEN.
A

C

a. = are (100 m 2
a = aan of tegen.
A. of A 0 = Anno (— in
het j aar).
a. b. = als boven.
A.D. = Anno Domini
(=in het jaar onzes
Heeren).
a. d. z. = als daar zijn.
Afk. = afkorting(en).
All. = aflevering.
a. h. w. = als het ware.
a. i. = ad interim (= bij
tusschentij d).
al. = alinea.
alt. = altitudo (= hoog).

te).
a. m. = ante meridiem
(=vóór den middag).

amp. = ampere.
A. N. V. = Algemeen Nederl. Verbond.
art. = artikel.
a.s. = aanstaande.
a. u. b. = als 't u belieft.
a. v. = als voren.
A. V. R. 0. = Algemeene Vereeniging van
Radio- Omroep.
B

Bar. of Bon = baron.
b.b. = bakboord.
b. d. z. = boven den zeespiegel.
B. I. B. = bank voor
internationale beta-

lingen.
bijl. = bijlage(n).
B. L. 0. = Bijzonder
Lager Onderwijs.
blz. = bladzijde.
Br. of Bto = Bruto.
B. R. T. = Bruto -Register-Ton (= 2,83 m 3 ).
B. S. M. = Belgische
Spoorweg Maatsch.
B. T. A. = Belgisch Telegraaf Agentschap.
b.v. of bijv. = bijvoor-

beeld.
B.V. e. V. = behoudens
vergissingen en verzuimen.
B. V. e. W. = behoudens
vergissingen en weg
B. W. = Burgerlijk
Wetboek.

-latinge.

C -- 100, als ltomeinsch
cijfer.
C = Celsius (thermometerschaal).
ca. = centiare.
ca. = circa, ongeveer.
c. a. = cum annexis, niet

het bijbehoorende.
carg. = cargadoor.
cf. = con feratur, men ver gelijke.
cg. = centigram.
Cie = compagnie, ven
handels -notschap,
-vernig.
C. i. I. = cost, insurance
freight, kosten, assurantie en vracht inbegrepen.
cl. = centiliter.
cm. = centimeter.
cm 2 = vierkante centimeter.
cm 3 = kubieke centimetr
c. o. = care of, te bezorgen door..., per adres
(op brieven).
Co. of Comp. = cornpagnon,vennoot,handelsgenoot ; compagnie, vennootschap,
handelsvereeniging.
c. o. d. = cash on delivery, levering onder
rembours.

crt. = courant.
c. s. q. n. = conditio sine
qua non, de noodzakelijke voorwaarde.

ct. of cts = cent, cents.
ctm. = centiem.
ctr. = centenaar (100 kg)
cwt. = hundredweight,
centenaar = 112 Eng
ponden, ± 50 kg.
M
D = 500, als romeinsch
cijfer.
d. a.v. = daaraanvolgend.
d. d. = de dato, van den
zooveelsten dag der
maand.
dag. = decagram

dg. = decigram.
Dhr = de Heer.
d. i. = dat is.
Dir.-gen. = Directeur generaal.

dal. = decaliter.

dl. = deciliter.

dam. = decameter.
dame. = vierkante decarneter.
dm. = decimeter.
dm 2 = vierkante decimeter.
dm 3 = kubieke decimeter.
Dr. = doctor.
dr. = dienaar.
Drs = doctorandus.
ds. = decistere.
dv. = dienstvaardig.
dw. = dienstwillig.
d. w. z. = dat wil zeggen.

E
e. a. = en andere(n) .
e. d. = en dergelijke.
Eerw. = Eerwaarde.
e. k. = eerstkomende.
e. m. a. = en meer an-

dere(n).

e. o. of ex off. = ex off i
-cio,
ambtshalve.
e.v. = eerstvolgende.
Exc. = Excellentie.
F
F. = Fahrenheit (termo-

meterschaal.)
. of fl. = florijn, gulden.
f. o. b. = free on board
(Eng.), vrij aan boord

fol. of Fo. = folio, of bladzijde.
Ir. — frank.
fr. = franco., vrachtvrij

g. -- gram.
Gebr. = gebroeders.

get. = geteekend.
Gez. = gezusters.
g. g. d. = grootste ge meene deeler.
gld. = gulden.
g. v. = goed voor.
H
H. -= heilige.

ha. = hectare.
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hg. = hectogram.

1. = lees.
1. c. = loco citato, op de

Nto. = netto.
N. V. = naamlooze ven-

j esteiten.
H. K. H. = Hare Ko-

11. = laatstleden.
L. O. = lager onder-

N.-W. = noordwest(en).

hl. = hectoliter.
hm. = hectometer.
hm 2 = vierkante hectometer.
H.M. = Hare Majesteit.
H.F. = horse power (Eng)

Ltd. = Limited (Eng.),

HH. = Heeren.
HH. MM. = Hunne Maninklijke Hoogheid.

paarde(n)kracht.
Hr. _ (de) Heer.
hs. of ms. = handschrift
h. t. 1. = hier te lande.
I
Y = 1, als Romeinsch cijf er.
ib. of ibid. = ibidem, aldaar, op dezelfde pl.
i. c. = in casu, in dit ge-

val.
i. e. = id est, dit is.
id. = idem, dezelfde, hetzelfde .
i. e. w. = in één woord.
int, of intr. = interest.
it. = item, insgelijks.
i. v. = in voce, op dat
woord.
J. C. = Jezus Christus.
J
jg. of jrg. = jaargang.

jl. = jongstleden.

jr. junior, de jongere.

aangehaalde plaats.

wijs.

L. W. = let wel.
M
M= 1000, als Rom. cijfer
M. = Mijnheer.
m. = meter.
ml = vierkante meter.
ml = kubieke meter.
m. a. w. -= met andere

woorden.

m. d. = mijns dunkens.
Mej. = Mejuffrouw.
M. E. T. = Midden Europeesche tijd.
Mevr. = Mevrouw.
mg. = milligr.
Mgr. = Monseigneur.
Mij = Maatschappij.
ml. = milliliter.
MM. = Mijne Heeren.
mm. = millimeter.
mm 2 = vierkante millimeter.
mm 3 = kubieke millimeter.
m. m. = mutatis mutandis, met de noodi-

ge veranderingen.

M. 0. = middelbaar

onderwijs.

Mr. = meester (in de

rechten).

ms. = manuscript.

kg. = kilogram.
K. G. V. = kleinste ge

veelvoud. -men
km. = kilometer.
km 2 = vierkante kilometer.
K.W.U. = kilowattuur.
L
L = 50, als romeinsch

cijfer.

1. =liter.

9

beperkt.

K

kar. = karaat.
K. B. = Koninklijk Besluit.

nootschap.

N
N. = noord, noorden.
n. a. v. = naar aanleiding van.
N. B. = Nota bene, let

wel.

N. B(r) . = noorderbreed-

te.

n. C. = na Christus.
nl. = namelijk.
N.-O. = noordoost.
No. of Nr. = numero,
nummer.
NSDAP. = Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei.

O. = oost, oosten
o .a. = onder andere(n)
o. d. = onzes dunkens.
o. i. = onzes inziens.
O. K. _ [o:ke:] (Amerik.),
all correct, in orde.
O. L. = oosterlengte.
O. L. H. = Onze Lieve

Heer.

O. L. O. = openbaar lager onderwijs.
O. L. V. = Onze Lieve

Vrouw.

o. m. = onder meer.
O. M. O. = officieel
(openbaar) middel-

baar onderwijs.

o/o = percent, ten honderd.
o/oo = per duizend.
P
p. of pag. = pagina,

bladzijde.

p/a. of p. a. = per adres
(op brieven).
pct. = percent, ten hon-

derd.

P.K. = paarde(n)kracht.
P. m. = plus minus, on-

geveer.

p. m. = post meridiem,
na den middag.
P. M. = pro memoria,
ter herinnering.
Prof. = professor,
essor,- hoog leeraar.
P. S. = postscriptum,

naschrift (onder een

brief).
p. st. = pond sterling.
P. T. T. = Post, Tele-

foon, Telegraaf.

x
q. e. = quod est, hetgeen
beteekent.
Q. E. D. = quod eraf demonstrandum, hetgeen te bewijzen. was
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wi
R. = Réaumur (thermo-

meterschaal).
r. = radius, straal.
(van een cirkel).
rab. = korting.
resp. = respectievelijk.
R. P. = réponse payée,
antwoord betaald

(op telegram).

U

UEd. = UEdele, Uwe

W.-L. = Westerlengte.
W. v. K. = Wetboek v.
koophandel.

Edelheid.

Ult. = ultimo, den laatsten dag (van de
maand)

U.S.A. = United States
of America (= Ver.
Staten van N. -Amerika).

x
X = 10, als Romeinsch
cijfer.
Z

S
s. = stere.

Schupo. = Schutzpolizei, Duitsche mili-

taire politie.
s. g. = soortelijk gewicht
S. O. S. - = het radiotelegrafisch sein voor in
nood verkeerende
schepen.
sr. = senior, de oudere.
s.s. = stoomschip.

St. = Sint.
s.v.p. = als 't u belieft.

T
T. = Tarra.
t. a. p. = ter aangehaalde (of aangewezen)
plaatse.
t. 1. = ten laatste.
t/m. = tot en met.
t. o. v. = ten opzichte

van.

V
V. = 5, als Romeisch
cijfer.
vb. = voorbeeld.
v. b. = van boven.
v. C. = vóór Christus.
v. d. of v/d. = van de(n).
vgl. = vergelijk.
v. h. of v./h. = voorheen

of van het.

v. 1. n. r. = van links
naar rechts.

V.N.V. = Vlaamsch Nationaal Verbond.
v. o. = van onderen.

Vol. = volume.
v.v. = vice-versa.
(heen en terug).
v.v. = en volgende.

w
W. = west of westen.
W. C. = watercloset.
wd. = waarnemend.
Wd. = Weduwe.
w. g. = was geteekend.

Z. = zuid, zuiden.
z. a. = zie aldaar.
Z.B. = zuiderbreedte.
Z. D. = Zijne Doorluchtigheid.
z. d. = zijns dunkens.
Z. Exc. = Zijne Excel-

lentie.

Z. Em. = Zijne Eminentie.
z. g. = zaliger gedachtenis.

zgn. = zoogenaamd.
Z. H. = Zijne Heiligheid
(titel van den Paus).

Zijne Hoogheid
(titel van een prins) .
z. i. = zijns inziens.
Z. K. H. = Zijne Koninklijke Hoogheid.
Z. M. = Zijne Majesteit.
Z.-O. = zuidoost(en).
Z. o.(z.). = zie omme -

(zijde).
z. t. = zonder titels, d. i.
met weglating van
titels (op adressen).
Z.-W. = zuidwest(en).

59 NIEUWE SPELLING (SPELLING-MARCHANT).

De wijzigingen door de Nederlandsche regeering bij Koninklijk Besluit van
28 Aug. 1934 ingevoerd, bestonden uit zes regels. De eerste drie regels worden
thans algemeen in de Nederlandsche scholen toegepast. De laatste drie werden door
Koninklijk Besluit van 1.8 Juli 1936 facultatief gesteld.
De zes regels van de nieuwe spelling, ook Spelling-Marchant genoemd, luiden :
1. E, EE. In open lettergrepen wordt de lange e enkel geschreven.
* vele, delen, spreken, meten, leren, leraar, ...
De lange e wordt echter dubbel gespeld op het einde van een woord, alsook
in de afleidingen en samenstellingen van zulke woorden.
* zee, zeevaardig, twee, tweeslachtig, wee, weemoedig, ...
2. 0, 00. In open lettergrepen wordt de lange o enkel geschreven.
* bomen, lopen, gelopen, toveren, zo, stro, ...
De oo blijft echter vóór -ch in de woorden : goochelen, goochem, loochenen,
alsmede in hun afleidingen en samenstellingen.
3. SCH wordt geschreven als men de ch in de uitspraak hoort.
* misschien, schoon, verschaffen, ...
Waar de ch niet wordt uitgesproken, spelt men s.
* vissen, Frans, Nederlands, kuisen, ...

OPM. Het achtervoegsel -isch behoudt zijn vroegere spelling.
* Russisch, logisch, practisch, ...
4. Het onbepaalde lidwoord een, alsmede geen en de bezittelijke voornaamwoorden, bijvoeglijk gebruikt, blijven onveranderd, behalve in staande uitdrukkingen zooals : Hare Hoogheid, te zijnen huize, waar deze uitgangen in
beschaafd gesproken taal worden gehoord.
* Ik heb geen pennen meer.
* Wij hebben nog een appel voor u.
* Het huis van mijn (uw, zijn, haar, hun) vader.
Onze alleen, behoudt zijn vroegere verbuiging (zie blz. 27).

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, voornaamwoorden, bijvoeglijke
naamwoorden of daarmee gelijkstaande verbuigbare woorden wordt, behalve
in staande uitdrukkingen, als onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het enkelvoud bij de namen van mannelijke personen en bij de namen van dieren, die
uitsluitend een mannelijk individu aanduiden.
* Zet die lage stoel bij de haard.
* Ik heb een grote snoek gevangen.
* De jager heeft een prachtige tijger geschoten.

MAAR: * De woning van dezen ouden man.
* De waarde van dezen sterken os.
6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding van zelfstandigheden en bij het
gebruik van genitiefsvormen als der, dezer, des, richt men zich naar het
beschaafd spraakgebruik.
DRUKKERIJ DE MEESTER, WETTEREN.

EEN BOEK VOOR UW WERKTAFEL
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ET het uitgeven van dit werk werd beoogd in een handig boekje
samen te brengen alles wat noodig is om, bij het spreken en het schrijven van het Nederlandsch, verkeerdheid te vermijden; o.m. :
1. Al de regels van de spraakkunst in een eenvoudige taal opgesteld
en door een groot aantal voorbeelden verduidelijkt.
2. De regels betreffende spelling, uitspraak, klemtoon en interpunctie met lijsten van moeilijke gevallen.
3. Een groot aantal verkeerde uitdrukkingen (belgicismen, gallicismen, germanismen, anglicismen en provincialismen) met de in de
plaats er van te gebruiken goede uitdrukkingen.
4. Eenige nuttige wenken om bij het schrijven van brieven verkeerdheid
te vermijden (adres, datum, betiteling, beginvormen, slotvormen, ...).
5. Een lijst met de meest gebruikelijke verkortingen.
6. De titels waarmede personen moeten worden aangesproken, enz.
En dit alles ALPHABETISCH GERANGSCHIKT, met alle mogelijke
verwijzingen, zoodat men in dit soort woordenboek van « juiste en verkeerde dingen », zonder moeite en zonder tijdverlies kan vinden, wat
men verlangt te weten.
Uitgeverij « LEVENDE TALEN », Beekstraat, 9, Gent
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